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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo
predhodnega razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Ob-93267
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, e-mail: sandra.juvan@rth.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: laboratorijske storitve (z odkupom opreme, najemom prostorov in prezaposlitvijo delavcev - za
obdobje 2003 do 2007).
4. Kraj dobave: Trbovlje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: začetek avgust 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: RTH,
Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, komercialni oddelek,
dodatne informacije: Aleksandra Juvan.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2003.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o.
Št. 266-13/01
Ob-93310
1. Naročnik: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, faks
01/478-18-05.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del do kote 0 na mednarodnem mejnem prehodu Jelšane.
4. Kraj dobave: Mednarodni mejni prehod Jelšane.
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5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: predvidoma v roku
60 dni.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
Franci Kodela, tel. 01/478-18-20 in Alenka
Temeljotov Salaj, tel. 01/478-18-06.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: enako kot v 6. točki.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 4. 2003.
Republika Slovenija,
Servis skupnih služb Vlade
Št. 110-1/03
Ob-93393
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, tel. 01/300-99-959, faks
01/300-99-37.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: gradnja dodatnih
cestninskih postaj na priključku Krtina
na AC odseku Blagovica–Šentjakob, ki
obsega:
– voziščna konstrukcija,
– prometna oprema,
– razširitev podvoza,
– podporni zid,
– odvodnjavanje,
– upravna stavba (gradbena in obrtniška
dela, oprema prostorov, strojne in elektro
instalacije),
– otok s kabino,
– nadstrešnica,
– zunanja ureditev,
– elektrika,
– TK vodi,
– vodovod,
– krajinska ureditev,
– javna razsvetljava.
4. Kraj dobave: priključek Krtina.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: od 20. 4. 2003 do
20. 5. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana: AC Projekt 2 Šentjakob-Blagovica, Aljoša Brus, univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/723-53-23, faks
01/723-55-26.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: predviden pričetek gradnje je v maju 2003. Dela se bodo financirala iz lastnih sredstev DARS d.d.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji - DARS d.d.
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Št. 110-1/03
Ob-93394
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, tel. 01/300-99-959, faks
01/300-99-37.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: gradnja dodatnih
cestninskih postaj na priključku Lukovica na AC odseku Blagovica–Šentjakob,
ki obsega:
– voziščna konstrukcija,
– prometna oprema,
– upravna stavba (gradbena in obrtniška
dela, oprema prostorov, strojne in elektro
instalacije),
– otok s kabino,
– nadstrešnica,
– zunanja ureditev,
– elektrika,
– TK vodi,
– vodovod,
– krajinska ureditev,
– javna razsvetljava.
4. Kraj dobave: priključek Lukovica.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: od 20. 4. 2003 do
20. 5. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana: AC Projekt 2 Šentjakob-Blagovica, Aljoša Brus, univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/723-53-23, faks
01/723-55-26.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: predviden pričetek gradnje je v maju 2003. Dela se bodo financirala iz lastnih sredstev DARS d.d.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-93396
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, tel. 01/300-99-959, faks
01/300-99-37.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: gradnja cestninske
postaje Ivančna Gorica, ki obsega:
1. Cestninska postaja na severnem kraku priključka Ivančna Gorica,
2. Cestninska postaja na južnem kraku
priključka Ivančna Gorica.
4. Kraj dobave: Ivančna Gorica.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maja 2003.
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6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana: AC AC Projekt 6, Dolenjska, Stantetova 9, 1295 Ivančna Gorica,
Feliks Strmole, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/787-86-65, faks 01/787-86-64.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: predviden pričetek gradnje CP Ivančna Gorica je v septembru
2003. Rok za dokončanje del je 7 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. Predaja v
promet bo predvidoma spomladi 2004. Dela se bodo financirala iz lastnih sredstev
DARS d.d.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Ob-93581
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,
1000 Ljubljana, tel. 01/477-91-00, telefaks
01/283-22-43.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izgradnja prizidka
Nacionalnega veterinarskega inštituta
pri Veterinarski fakulteti Univerze v
Ljubljani.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj – junij 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, tel. 01/421-90-40.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 5. 2003.
Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Št. 266-34/2003
Ob-93583
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a,
1000
Ljubljana,
telefaks
01/478-18-05.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izgradnja sistema
za nadzor gibanja prometa in oseb na
MMP Obrežje.
4. Kraj dobave: MMP Obrežje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: predvidoma takoj po uvedbi izvajalca v posel, to je predvidoma takoj po podpisu pogodbe. Rok
končanja del je 75 dni od podpisa pogodbe.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: pisna vprašanja na naslov naročnika.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 5. 2003.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
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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
Ob-93512
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila z oznako JN 10/03: “dobava
kabelskih montažnih transformatorskih
postaj (TP) 20/0,4 kV ter opreme s.n. in
n.n.”, objavljenem v Ur. l. RS, št. 41 z dne
5. maja 2003, Ob-93067 se spremenita točki 3. (b) in 10., ki si se pravilno glasita:
3. (b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventualne delne ponudbe so možne, vendar se morajo tedaj nanašati na:
– razpisne sklope št. (1, 2, 3), ali
– samo na razpisni sklop št. 4, 5 ali
6, ali
– poljubno kombinacijo razpisnih sklopov (1+2+3), 4, 5 in 6.
Ponudba mora vsakokrat obsegati vse
razpisano blago takih sklopov, delnih ponudb za samo del posameznega razpisnega sklopa ne bomo upoštevali.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik
mora predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini: 500.000 SIT, če se ponudba nanaša na razpisni sklop 5 ali 6 (torej enega od teh dveh razpisnih sklopov),
oziroma 1,000.000 SIT v vseh ostalih primerih.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-93249
1. Naročnik: Energetika Celje, j.p.,
d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Energetika Celje,
j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje,
03/425-33-11, 03/425-33-60.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
ekstra lahkega kurilnega olja (sukcesivna dobava).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: fco skladišče naročnika
v Celju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2003 do 30. 6. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mateja Fideršek – poslovna sekretarka (tajništvo), tel.
03/425-33-11 – za dvig razpisne dokumentacije, Franc Filipčič, tel. 03/425-33-41 in

Andrej Marinček, tel. 03/425-33-20 – za
dodatne informacije.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do datuma za posredovanje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (vključen 20%
DDV), na transakcijski račun Energetike
Celje, j.p., d.o.o., št. 06000-0141785102,
pri Banki Celje, d.d., z navedbo predmeta
plačila: razpisna dokumentacija za nabavo
ELKO.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do najkasneje 30. 5. 2003
do 10. ure. Tudi v primeru predložitve ponudbe priporočeno po pošti, je zadnji rok,
ko mora ponudba prispeti na naslov naročnika, datum in ura, kot je navedena v javnem razpisu.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Energetika Celje, j.p., d.o.o.,
Smrekarjeva 1, 3000 Celje – v primeru osebne vročitve na isti naslov v tajništvo, poslovni sekretarki Mateji Fideršek, ponudniki
pa lahko oddajo ponudbo tudi priporočeno
po pošti.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 30. 5.
2003, ob 12. uri, na sedežu podjetja Energetika Celje, Smrekarjeva 1, 3000 Celje (v
sejni sobi, II. nadstropje).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora v ponudbi kot zagotovilo za
resnost ponudbe, predložiti nepreklicno
bančno garancijo za resnost ponudbe, plačljivo na prvi poziv, v višini 3,000.000 SIT,
z veljavnostjo do 31. 7. 2003. Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti tudi
izjavo banke, da bo predložil bančno garancijo za izpolnitev prevzetih obveznosti v višini, ki jo bo naročnik zahteval in jo ob podpisu pogodbe predložil.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačeval račune za dobavljeno ekstra
lahko kurilno olje minimalno v roku 45 dni
od prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: do sklenitve pogodbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena (ponder 0,6), skladiščne zmogljivosti za ELKO (ponder 0,2), odzivnost
na poziv za dobavo (ponder 0,1), plačilni
rok (ponder 0,1).
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
a) naročnik si pridržuje pravico opredeljevanja količin nabav ekstra lahkega kurilnega olja ter časovnega poteka nabav glede na svoje vsakokratne potrebe. Letne
opredeljene količine nabav v okviru tega javnega naročila so okvirne in približne;
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b) naročnik si pridržuje pravico, da naročilo ne odda nobenemu ponudniku;
c) naročnik si pridržuje pravico, da lahko najkasneje do 6 dni pred potekom roka
za predložitev ponudb, spremeni razpisno
dokumentacijo. To spremembo bo naročnik izdal v obliki “Dopolnila k razpisni dokumentaciji“, ki jo bo posredoval vsem, ki so
dvignili razpisno dokumentacijo;
d) naročnik si pridržuje pravico, da zavrne ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri
realizaciji dosedanjih poslovnih zadev izkazal kot neprimeren v smislu upoštevanja pogodbenih rokov, kvalitete izvajanja, plačevanja poslovnih in drugih obveznosti.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 4. 2003.
Energetika Celje, j.p., d.o.o.
Št. 32/03
Ob-93251
1. Naročnik: Osnovna šola Žiri, Jobstova cesta 22, 4226 Žiri.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Žiri,
Jobstova cesta 22, 4226 Žiri, tel.
04/51-91-301, faks 04/51-92-812.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: možnost oddaje sukcesivne dobave živil (tudi po posameznih živilih znotraj sklopov) po naslednjih sklopih živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Žiri, Jobstova cesta 22, 4226 Žiri.
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 katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Žiri, Jobstova cesta 22, 4226 Žiri – v tajništvu šole, dodatna pojasnila in informacije
ponudniki dobe pri Katarini Primožič, in sicer vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 28. 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, do dneva in ure, predvidene
za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT z vključenim 20% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na naročnikov
UJP račun št. 01347-6030688323.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 5. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Žiri, Jobstova cesta 22, 4226 Žiri.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 5. 2003 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Žiri, Jobstova cesta 22, 4226 Žiri.
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 izdaje 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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo živil se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in samostojni 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. členom Zakona o javnih naročilih in kot je še
posebej določeno v pogojih iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 10 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2003.
Osnovna šola Žiri
Št. 229/2003-2
Ob-93262
1. Naročnik: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 128,
2252 Dornava, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01, info@zavod-dornava-si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: obleka.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
001 športna obleka,
002 spodnje perilo,
003 nogavice,
004 klasična obleka,
007 delovna obleka.
4. Kraj dobave: Dornava 128.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
30 dni od prejema naročila.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za
varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava – referent za javna naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 26. 5. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti ali zahtevati na podlagi
predloženega potrdila (lahko po faksu) o
vplačilu zneska v višini 5.000 SIT na podračun št.: 01100-6030300204, davčna
št.: 30910854, s sklicem: 00-12000016,
namen nakazila: razpisna dokumentacija.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pri tem je potrebno
predložiti: dokazilo o vplačilu (vsebovati mora polni naslov in davčno številko plačnika)
ter potrdilo o registraciji, če ste zavezanec
za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 5. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod dr. Marijana Borštnarja
Dornava, Dornava 128, 2252 Dornava, administracija.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 5. 2003 ob 11. uri v Zavodu,
konferenčna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponujene vrednosti, z veljavnostjo do 31. 7. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok 30 dni od prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– izjavo o zagotovitvi zahtevanih količin,
– izjava o dostavi blaga 30 dni od prejema naročila,
– izjava, da bodo tekstilni izdelki označeni v skladu s Pravilnikom o označevanju
tekstilnih in usnjenih izdelkov,
– izjava, da bodo izdelki iz materiala, ki
omogoča pranje v industrijskih pralnih strojih in sušenje v sušilnih strojih,
– izjava, da bodo izbrani ponudniki za
skupino 007 delovna obleka predstavili
vzorce artiklov (barva, kroji, številke) in omogočili, da se ti artikli pomerijo,
– izjava, da kroji ustrezajo standardnim
številkam,
– vse ostale dokumente predpisane v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 7. 2003, ponudniki bodo predvidoma obveščeni s pisnim sklepom do 30. 5.
2003 o odločitvi.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena posamezne skupine.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2003.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava
Št. 018/2003
Ob-93264
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sistem za
računalniško podprto produkcijo informativnega sistema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: oktober
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Služba za komercialne zadeve in javna naročila; faks
01/475-21-86, e-mail naslov: javna.narocila@rtvslo.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb,
po predhodni najavi na faks 475-21-86 ali
e-mail naslov: javna.narocila@rtvslo.si.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 10.200 SIT
z vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu na št. 475-21-86 in na
podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je
negotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566, z oznako predmeta plačila
(RTV 018/2003-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja. Verzija
razpisne dokumentacije, poslana preko
e-maila, je brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 20. 6. 2003
do 10. ure, v vložišče RTV Slovenija.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom: “Ne odpiraj - za razpis - ponudba za
razpis št. RTV-018/2003-E-ODP/B – Sistem za računalniško podprto produkcijo
informativnega sistema“. Na kuverti mora
biti napisan polni naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 6. 2003 ob 11. uri v RTV centru,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
31. 10. 2003, in sicer v višini 3,000.000
SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 10. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 11. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: tehnnična ustreznost sistema – 50 točk, ekonomska cena – 45 točk, cena pogarancijskega
vzdrževanja opreme – 5 točk. Podrobnejša
razčlenitev merila tehnična ustreznost bo na
voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi,
pod
naslovom:
RTV
018/2003 Sistem za računalniško podprto
produkcijo informativnega sistema.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 33 z dne 4. 4.
2003 (Strežniška tehnologija za studio 3).
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod
Ob-93270
1. Naročnik: Javni zavod Filmski studio
Viba film Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Stegne 5, 1000
Ljubljana, tel. 00 386 (0)1 5132 402, telefaks 00 386 (0)1 5132 550.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža celovitega sistema za digitalno nelinearno filmsko montažo slike,
centralnega podatkovnega sistema in izvedba centralizacije kompletne računalniške, avdio ter video opreme.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudbe se lahko nanašajo le na celoto.
4. Kraj dobave: Filmski studio Viba film
Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijo.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava in
montaža najkasneje v 60 dneh po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javni zavod
FS Viba film Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana; razpisna dokumentacija: tajništvo (Valerija Bižič, tel. 00 386 1 5132 402), vse
dodatne informacije: Vladimir Peruničič, direktor, tel. 00 386 1 5132 402, e-mail:
vladimir.perunicic@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije v višini 20.000 SIT je potrebno nakazati na podračun naročnika pri UJP št.:

01100-6030354621. Razpisno dokumentacijo dvignete s predložitvijo potrdila o
plačilu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 6. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni zavod Filmski studio Viba
film Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 6. 2003 ob 12.15, v prostorih
Javnega zavoda FS Viba film, Stegne 5,
1000 Ljubljana, sejna soba 22 c v I. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od razpisane vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni po končnem zapisniškem
prevzemu, montaži in uspešno opravljenem
testiranju celovitega sistema s strani naročnika.
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 razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj do 23. 9. 2003, predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
2. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 38 z dne
25. 4. 2003, Ob-92601.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 4. 2003.
FS Viba film Ljubljana
Št. 1-414-05-1/2003
Ob-93296
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta
3, 1310 Ribnica.
3. (a) Vrsta in količina blaga: reševalno vozilo z opremo za nujno medicinsko pomoč za potrebe Zdravstvenega
doma Ribnica – 1 kom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: samo vozilo v celoti.
4. Kraj dobave: Zdravstveni dom Ribnica, Majnikova ulica 001, 1310 Ribnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 10. 7. do
30. 9. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ribnica, Majnikova ulica 001, Ribni-
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ca, računovodstvo, Ivanka Gornik, tel.
01/837-22-20.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po dnevu objave, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (z DDV) na
račun ZD Ribnica: 01304-6030923812.
Plačilo je možno opraviti tudi na blagajni
zavoda ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 6. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ribnica, Majnikova ulica 001, 1310 Ribnica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 6. 2003 ob 12. uri v Zdravstvenem domu Ribnica, Majnikova ulica 001,
1310 Ribnica, sejna soba v prvem nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 10. 2003, sprejem odločitve predvidoma 16. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
90%, rok dobave 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: okvirna vrednost z DDV 18,100.000
SIT, avansov ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2003.
Občina Ribnica
Št. 41405-00023/2003 0400 01 Ob-93322
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 22-010, faks
22-01-293.
3. Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža glasbil za potrebe Srednje
glasbene in baletne šole Maribor, enota
Tabor, Metelkova ul. 58, Maribor. (ocenjena vrednost brez DDV je 15,500.000
SIT).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja ni možna po sklopih.
4. Kraj dobave: Srednja glasbena in baletna šola Maribor, enota Tabor, Metelkova
ul. 58, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30 dni od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Ul.heroja Staneta 1, 2000 Maribor, kontaktna oseba Polona Erker, tel.
02/22-01-316.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb (razen v sobotah, nedeljah in
praznikih).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek na TRR
št. 01270-0100008403 v višini 5.000 SIT
z namenom nakazila “ Pristojbina za javni
razpis – SGBŠ Tabor – glasbila“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 6. 2003 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 342/III.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 6. 2003, ob 12.30, 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 razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 15. 7. 2003, 12. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena in reference (podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 4. 2003.
Mestna občina Maribor
Št. 41405-00023/2003 0400 01 Ob-93323
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 22-010, faks
22-01-293.
3. Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža opreme za kletne prostore za
potrebe Mariborske knjižnice, Rotovški
trg 2, Maribor.
Ocenjena vrednost brez DDV je
5,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja ni možna po sklopih.
4. Kraj dobave: Mariborska knjižnica,
Rotovški trg 2, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30 dni od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, kontaktna oseba Polona Erker, tel.
02/22-01-316.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb (razen v sobotah, nedeljah in
praznikih).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek na TRR
št. 01270-0100008403 v višini 5.000 SIT
z namenom nakazila “ Pristojbina za javni
razpis – Mariborska knjižnica – oprema“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 6. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 342/III.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 6. 2003, ob 12.30, 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 razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 7. 2003, 12. 6.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena in reference (podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 4. 2003.
Mestna občina Maribor
Št. 056:01.2003
Ob-93356
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Partizanska pot
12,
2380
Slovenj
Gradec,
faks
02/881-20-40, tel. 02/881-20-20.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava,
montaža in zagon dveh plinskih goril-
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cev za dvoplamenični trovlečni vročevodni blok kotel z nazivno močjo posameznega gorilca 5 do 5,5, MW.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o., Partizanska
pot 12, Slovenj Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: zaključek 15.
september 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o., Slovenj Gradec - tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (z DDV) na
transakcijski račun št. 03175-1000161873,
ali na blagajni podjetja z navedbo namena
nakazila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 6. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o., Partizanska pot 12,
2380 Slovenj Gradec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 6. 2003 ob 12. uri v prostorih
Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o., Partizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe po zahtevah razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 1. 9. 2003. Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe sprejel predvidoma v 15 dneh po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
tehnična ustreznost in kvaliteta reference,
dobavni rok, plačilni pogoji in po razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika, tel. 041/652-904 ali
02/881-20-22.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 4. 2003.
Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec d.o.o.
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Št. 1/2003
Ob-93358
1. Naročnik: Mariborski vodovod, Javno
podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Jadranska cesta
24, 2000 Maribor tel. 02/320-77-00, faks
02/320-34-60.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega materiala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja po sklopih.
4. Kraj dobave: Mariborski vodovod,
Javno podjetje, d.d., Jadranska cesta 24,
2000 Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: eno leto po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na volju na sedežu podjetja
Mariborski vodovod, Javno podjetje, d.d.,
Jadranska cesta 24 v Mariboru, pri Ludviku
Zupančiču (soba 03/P), vsak delovni dan
med 8. in 10. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 30. 5. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponudniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali na
TRR naročnika št. 04515-0000539052 pri
NKBM d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 30. 5. 2003
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
v tajništvu podjetja Mariborski vodovod, Javno podjetje, d.d., Jadranska cesta 24,
2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 30. 5.
2003 ob 12.30, na sedežu podjetja Mariborski vodovod, Javno podjetje, d.d., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo blago, ki je predmet razpisa, plačal v
60 dneh po prevzemu blaga in prejemu plačila.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 26. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 10. uro pri Ludviku Zupančiču (tel.
02/320-77-45).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 4. 2003.
Mariborski vodovod,
Javno podjetje, d.d.
Št. 1.7. 2072/2003
Ob-93370
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: ca. 5000 m tirnic S-49,
kvalitete 900 A, po kodeksu UIC 860
(točna količina je odvisna od dolžine cele tirnice posameznega ponudnika).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
sklopi niso predvideni.
4. Kraj dobave: po dispoziciji kupca navedeni v razpisni dokumentaciji.
5. Sprejemljivost varijantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: dobava do
najkasneje 30. 9. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks 00386 (0)1
29 14 833.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 9.30 (možen predhoden pregled razpisne dokumentacije).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT + 1.600 SIT
(DDV)
na
transakcijski
račun
št.
02923-0019346887 pri Novi Ljubljanski
banki, tuji ponudnik pa 35 EUR na devizni
račun NLB 01000 – 0000200097 – 900 –
7100 – 59384/4. Razpisno dokumentacijo
je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu (znesek se lahko
nakaže preko Teledoma, Klika itd.). Poleg
dokazila je potrebno poslati tudi registracijo
podjetja z davčno številko s pripisano kontaktno osebo in številko faksa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 6. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 6. 2003 ob 12. uri, SŽ d.d., Sejna soba CN, št. 606, Kolodvorska 11.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/sklicevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila je 60 dni od datuma dobave.
12. Pravna oblika povezave 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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. členu do 43. člena
Zakona o javnih naročilih:
– je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne določbe;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede izpolnjevanja obveznih pogojev.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvide ni datum določitve o
sprejemu ponudbe:
– veljavnost ponudbe 60 dni od odpiranja ponudb,
– predvideni izbor do 13. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 95 točk,
– plačilni rok 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Center za nabavo, faks 00386 1 29
14 833; e-pošta: tajništvo 1.7.-Center za
nabavo@slo-zeleznice.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Slovenske železnice d.d.
Št. 17/2003
Ob-93398
1. Naročnik: Snaga javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna ul. 64,
2000 Maribor, tel. 02/33-13-551, telefaks
02/33-27-661.
3. (a) Vrsta in količina blaga: bager za
prekladanje bal.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predmet naročila se odda za celoto.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
lahko se odda variantna ponudba za opravljanje storitve z bagrom za prekladanje bal.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: okvirni rok
dobave je 45 dni od dneva sklenitve pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v tajništvu podjetja na naslovu naročnika. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: Andrej Kovač,
u.d.i.s., tel. 02/33-13-551.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno prejeti od objave tega
razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za plačilo razpisne
dokumentacije v višini 5.000 SIT se vplača
na blagajni na naslovu naročnika ali na TR
04515-00001757870 NKBM Maribor.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 5. 2003 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Snaga javno podjetje d.o.o.,
Nasipna ul. 64, 2000 Maribor, tajništvo podjetja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 5. 2003 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v ponudbi se priloži bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo oziroma pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so podani v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 30. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za ocenjevanje ponudb so podana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: predmet naročila: bager za prekladanje bal je namenjen za nalaganje in razkladanje baliranih nenevarnih odpadkov na
skladovnice ter vozila in mora biti zaradi tega prilagojen specifičnim zahtevam, ki so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: javni razpis je objavljen prvič.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2003.
Snaga javno podjetje d.o.o., Maribor
Ob-93401
1. Naročnik: Dom Lukavci p.o.
2. Naslov naročnika: Lukavci 9, 9242
Križevci pri Ljutomeru, tel. 02/58-88-420.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago in kurilno olje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sveže sadje in zelenjava, jajca,
2. konzervirana zelenjava v rinfuzi,
3. zamrzjena živila, sladoledi,
4. sveže perutninsko meso in perutninski izdelki,
5. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki,
6. rastlinska olja in margarine,
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7. meso in mesni izdelki,
8. prehrambeno blago in pijače,
9. mleko in mlečni izdelki,
11. kurilno olje.
Ponudnik mora podati ponudbo po posameznih sklopih. Ponudnik lahko poda ponudbo za en sklop, več sklopov ali za vse
sklope skupaj.
4. Kraj dobave: Lukavci 9.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: julij 2003/julij 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ekonom Miran
Nežič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delovnikih od
8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT in DDV na TTR
01100-6030300495.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 6. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom Lukavci p.o., Lukavci
9, 9242 Križevci pri Ljutomeru, oziroma
tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 6. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Doma Lukavci, Lukavci 9.
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 (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so določeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 6. 7. 2003. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je najpozneje do 30. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 5. 2003.
Dom Lukavci p.o.
Št. 12-2/03
Ob-93444
1. Naročnik: Osnovna šola Vojke Šmuc
Izola, Scuola elementare Vojka Šmuc Isola.
2. Naslov naročnika: Prešernova cesta
4, 6310 Izola-Isola, tel. 05/616-10-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
živil in prehrambenih artiklov po posameznih sklopih in podskupinah – ocenjena vrednost javnega naročila (za 12 mesecev): 37,241.609,40 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki
(3,459.992,25 SIT);
II. sklop: meso (6,885.886,93 SIT);
– podskupina: govedina (3,309.543,23
SIT);
– podskupina: teletina (130.163,17 SIT);
– podskupina: perutnina (2,236.847,67
SIT);
– podskupina: svinjina (1,209.332,86
SIT);
III. sklop: mesni izdelki (4,148.845,86
SIT);
IV. sklop: sveža zelenjava in sadje
(4,953.559,17 SIT);
– podskupina: zelenjava (2,998.199,41
SIT);
– podskupina: sadje (1,955.359,76 SIT);
V. sklop: kruh, pekovsko pecivo, keksi
in slaščičarski izdelki (9,367.309,81 SIT);
VI. sklop: ribe in konzervirane ribe
(551.673,58 SIT);
VII. sklop: žita, mlevski izdelki in testenine (1,026.795,07 SIT);
VIII. sklop: jajca (270.873,52 SIT);
IX. sklop: zamrznjena in konzervirana živila (2,153.374,46 SIT);
– podskupina: zamrznjena zelenjava
(265.129,69 SIT);
– podskupina: konzervirana zelenjava
(642.491,13 SIT);
– podskupina:
konzervirano
sadje
(360.291,38 SIT);
– podskupina: zamrznjeni izdelki iz testa
(885.462,26 SIT);
X. sklop: sadni sokovi in sirupi
(1,821.250,45 SIT);
XI. sklop: splošno prehrambeno blago
(2,602.048,30 SIT).
Ponudniki lahko podajo ponudbe za eno
podskupino, en sklop, več podskupin, več
sklopov, celoto in morebitne druge kombinacije podskupin in sklopov.
4. Kraj dobave: OŠ Vojke Šmuc, SE Vojka Šmuc, Prešernova cesta 4, Izola 6310
in OŠ Vojke Šmuc, SE Vojka Šmuc, Podružnična šola, Korte 14, 6310 Izola.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: julij 2003; predvideni datum zaključka dobave: 30. 6. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: OŠ Vojke
Šmuc Izola, Prešernova cesta 4, Izola, tajništvo šole, Sonja Kmetič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
šole (pon.-pet.) do roka, predvidenega za
oddajo ponudb. Prevzem razpisne dokumentacije je mogoč med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo ponudnik vplača 5.000 SIT; znesek nakaže na podračun OŠ Vojke Šmuc Izola, št.
01240-6030653796. Plačilo za razpisno
dokumentacijo se lahko izvede tudi osebno,
v blagajni šole, pri Mojci Apat.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do vključno 16. 6. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: OŠ Vojke Šmuc Izola, SE Vojka
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Šmuc Isola, Prešernova cesta 4, 6310 Izola, prevzemnica Sonja Kmetič.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 16. 6. 2003 ob
11. uri, v OŠ Vojke Šmuc Izola, Prešernova
cesta 4, Izola 6310, v učilnici št. 25.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od ocenjene letne vrednosti blaga. V
primeru, če ponudnik predloži ponudbo le
za eno podskupino, en sklop, več podskupin, več sklopov ali morebitno drugo kombinacijo podskupin in sklopov, katerih seštevek ocenjenih letnih vrednosti je nižji od
30,000.000 SIT, bančne garancije za resnost ponudbe ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni plačilni rok 60 dni, maksimalni plačilni rok 90 dni od dneva dobave blaga.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo v
tem primeru pozval skupino ponudnikov za
predložitev pravnega akta o skupni izvedbi
naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z navodili razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni po dnevu odpiranja ponudb, t.j. do
16. 9. 2003.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe sprejel predvidoma konec junija 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– kakovost (30% delež),
– ponudbena cena (30% delež),
– plačilni pogoji (25% delež) in
– reference ponudnika (15% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 5. 2003.
Osnovna šola Vojke Šmuc Izola
Scuola elementare Vojka Šmuc
Isola
Št. 37/03
Ob-93455
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana, tel. +386/1/58-75-200,
faks +386/1/52-46-480.
3. (a) Vrsta in količina blaga: premog
(homogen premog).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop A: planirana (okvirna) količina
premoga, ± 20% po opciji naročnika, ki jo
bo ponudnik dobavil naročniku v obdobju
treh let je 865.000 ton. Zahteve naročnika
o kakovosti premoga na dostavljeno stanje
– as received (Ar): spodnja kalorična vrednost do 19 GJ/mt, min. skupna vlaga nad
26%, pepel do 3,0%, hlapne snovi nad

30%, žveplo do 0,3%, mlevnost min. 45,
granulacija do 50 mm;
– sklop B: planirana (okvirna) količina
premoga, ± 20% po opciji naročnika, ki jo
bo ponudnik dobavil naročniku v obdobju
treh let je 585.000 ton. Zahteve naročnika
o kakovosti premoga na dostavljeno stanje
– as received (Ar): spodnja kalorična vrednost do 21 GJ/mt, min. skupna vlaga nad
23%, pepel do 3,0%, hlapne snovi nad
30%, žveplo do 0,3%, mlevnost min. 45,
granulacija do 50 mm.
Ponudnik lahko ponudi za sklop A in/ali
B tudi premog, katerega vsebnost pepela
znaša do 6% (ar) pod pogoji, določenimi v
razpisni dokumentaciji.
Ponudbena cena enega GJ energije
(PcDES/mt / qs), ki je še primerna za
naročnika znaša 2,13 USD. Kolikor bo
ponudbena cena za GJ energije višja od
2,13 USD, bo naročnik tako ponudbo kot
neprimerno zavrnil in jo bo izločil iz nadaljnjega obravnavanja.
4. Kraj dobave: premog se bo dobavljal
v namembno pristanišče Koper s pariteto
“DES“ (dobavljeno na ladji – Incoterms
2000).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek dobav po podpisu pogodbe, čas dobav tri leta.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana; razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Jasmin
Rebselj, Oddelek za javna naročila, I. nad.,
soba 28, tel. +386/1/58-75-247, faks
+386/1/58-75-217.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo
se lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne
dokumentacije je 24.000 SIT (z DDV),
znesek je potrebno nakazati na račun št.
02924-0017425656 s pripisom “JR – Dobava premoga“. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo o davčnem zavezancu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno osebno predložiti 16. 6. 2003 od 11.
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno osebno predložiti komisiji naročnika v sejni sobi naročnika, Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana, upravna zgradba, I. nadstropje,
soba 23.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 16. 6. 2003
ob 12.15, v sejni sobi naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora kot vrsto finančnega zavarovanja za resnost ponudbe za sklop A predložiti bančno garancija za resnost ponudbe; njena višina mora biti 500,000.000 SIT z veljavnostjo do dne, ki je določen za veljavnost
ponudbe, t.j. 1. 12. 2003.
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Ponudnik mora kot vrsto finančnega zavarovanja za resnost ponudbe za sklop B
predložiti bančno garancija za resnost ponudbe; njena višina mora biti 500,000.000
SIT z veljavnostjo do dne, ki je določen za
veljavnost ponudbe, t.j. 1. 12. 2003.
Garanciji sta lahko na obrazcih iz prilog
razpisne dokumentacije, ali pa na obrazcih,
ki jih banke izdajo v ta namen.
Garanciji morata biti izdani od banke s
sedežem v RS in vnovčljivi na prvo pisno
zahtevo naročnika brez omejitev.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik za plačilo svojih obveznosti ne nudi avansa in bančne garancije za zavarovanje plačila. Naročnik nudi za plačilo svojih obveznosti (za vsako ladjo posebej) nepreklicni dokumentarni akreditiv, odprt pri eni izmed
slovenskih bank, plačljiv v 30 dneh po prezentaciji akreditivnih dokumentov, odprtje
akreditiva v 40 dneh pred predvidenim prispetjem posamezne količine premoga v Luko Koper. Kot akreditivni dokumenti bodo
veljali: račun (izvirnik in ena kopija), izvirnik
certifikata o kakovosti premoga v
namembnem pristanišču, kopija izvirnika
potrdila o teži v namembnem pristanišču,
kopija pomorskega tovornega lista (Bill of
Lading).
Ponudnik lahko ponudi tudi drugačne
plačilne pogoje, kot jih navaja naročnik v
prvem odstavku te točke, kar bo upoštevano v merilu za vrednotenje ponudb. Ti pogoji so: plačilo obveznosti naročnika brez
zavarovanja plačila z akreditivom, akreditiv
plačljiv v daljšem roku od 30 dni po prezentaciji akreditivnih dokumentov.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: svoje ponudbe lahko oddajo pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, imajo za opravljanje dejavnosti
vsa potrebna dovoljenja in so strokovno
usposobljene za njihovo izvajanje.
Ponudbo lahko odda tudi skupina ponudnikov, ki morajo biti povezani v konzorcij. Nosilec konzorcija mora predložiti dokumente, za izpolnitev obveznih pogojev
za sodelovanje v postopku oddaje javnega
naročila v skladu z 41. členom ZJN, če je
nosilec tuja pravna oseba pa dokumente v
skladu z Navodili o seznamu organov tujih
držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju obveznih pogojev za udeležbo tujih
ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil, in o načinu preveritve teh listin (Ur. l.
RS, št. 13 z dne 28. 2. 2001). Ostalim
članom konzorcija to ni potrebno. Konzorcij se v nadaljevanju obravnava kot ponudnik.
Pogoji:
1. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše krovno izjavo;
2. da je registriran pri pristojnem organu
države, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila – ponudnik priloži iz-

pis iz sodnega registra, ki je izdan največ
60 dni pred potekom roka za oddajo ponudbe;
3. da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča, ki je izdano največ 60 dni pred potekom roka za oddajo
ponudbe;
4. da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo o poslovanju;
5. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem – ponudnik priloži potrdilo Ministrstva
za pravosodje o nekaznovanosti, izdano največ 60 dni pred potekom roka za oddajo
ponudbe;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila – ponudnik
izpolni, žigosa in podpiše izjavo o nekaznovanju;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS), ki je izdano največ 30 dni pred potekom roka za
oddajo ponudbe;
8. da ima poravnane poslovne obveznosti – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše
izjavo o poslovnih obveznostih;
9. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila (če je dovoljenje
zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik priloži dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti oziroma enakovredno
potrdilo, ki ga izda pristojni organ, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom;
10. da je finančno in poslovno sposoben:
– ponudnik priloži revidirano bilanco stanja in ravidiran izkaz poslovnega uspeha z
izjavo revizorja za poslovno leto 2002. V
primeru, da ponudnik še nima revidiranih
letnih izkazov iz te alinee, mora kot dokazilo
za finančno in poslovno sposobnost priložiti: BON 1/P (AJPES) in obrazec IFI za leto
2002 (AJPES),
– BON 2 (AJPES), ki je izdan največ 30
dni pred potekom roka za oddajo ponudbe;
11. naziv in izjavo rudnika, iz katerega
bo ponudnik dobavljal premog iz njegove
ponudbe, z naslednjo vsebino:
– da letni nakup za naročnika po javnem
naročilu ne presega 20% letne proizvodnje
rudnika v letu 2002, za sklop na katerega
se prijavlja,
– da rudnik razpolaga z zadostnimi eksploatacijskimi zalogami premoga, ki je
predmet ponudbe ponudnika, s točno specifikacijo premoga za čas trajanja dobav (v
okviru omejitev iz prejšnje alinee),
– da ima ponudnik oziroma eden od
članov konzorcija z rudnikom sklenjeno pogodbo o eksluzivnem zastopanju na območju Republike Slovenije za dobavo premoga, ki ga ponuja ponudnik v svoji ponudbi
“za TE-TOL javni razpis št 37/03 – Dobava
premoga“;
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12. dokazilo pristojnega državnega organa oziroma urada države, kjer ima rudnik
sedež, da ima rudnik iz katerega bo ponudnik dobavljal premog iz njegove ponudbe,
dovoljenje za eksploatacijo, transport in izvoz premoga;
13. certifikat o kakovosti premoga izdan
od rudnika “za TE-TOL javni razpis št.
37/03 – Dobava premoga“, premog mora
ustrezati zahtevanim parametrom v javnem
razpisu.
Vsi dokumenti/dokazila, ki jih zahteva
naročnik v ponudbi, morajo biti v slovenskem jeziku oziroma, če so v ponudbi priloženi v tujem jeziku, morajo biti priloženi v
originalu s prevodom zapriseženega sodnega prevajalca v slovenski jezik.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 12. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu do 27. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena vrednotenja (Pm) – max. št. točk
100:
Število točk za konkretnega ponudnika
se določi po enačbi:
ŠTp = (Pmx / Pmi) * 100
ŠTp = število točk, ki jih prejme ponudnik
Pmx = najnižji ponujena cena vrednotenja
Pmi = ponujena cena vrednotenja primerjanega ponudnika
Izračun Pm za posameznega ponudnika
se izvrši na naslednji način:
Pm = (PcDES/mt / qs) + ka + kf + kms
“USD/GJ“
Pm – ponudbena cena vrednotenja
PcDES/mt – ponudbena cena za tono
premoga v USD/mt – pariteta DES pristanišče Koper, pri podani qs v GJ/mt “USD/mt“
qs – spodnja kalorična vrednost premoga – specifična sežigna toplota “GJ/mt“
ka – korekcija akreditiva “USD/GJ“
kf – korekcija financiranja “USD/GJ“
kms – korekcija manipulativnih stroškov
“USD/GJ“
Za preračune se vzame valuta USD, če
so določene vrednosti oziroma cene podane v drugi valuti, se za preračun v USD
vzame srednji tečaj Banke Slovenije veljaven na dan odpiranja ponudb.
Izračun ka: strošek akreditiva 0,5%
ka= (PcDES/mt / qs) x 0,005
V primeru, da ponudnik ne zahteva akreditiva je ka enak 0.
Izračun kf: referenčna obrestna mera za
365 dni – p = 11,44% p.a.
kf= (PcDES/mt / qs) x r
Za preračune se uporabi navadni obrestni račun – (G x p x d)/36500,
dnevni obrestovalni faktor – rd =
p/365=11,44%/365 = 0,0313%
Za ponudnika, ki ponudi najugodnejši
plačilni rok (najdaljši) je r enak 0, iz tega
sledi, da je kf enak 0.
r = 0,0313% x (najugodnejši plačilni rok
– plačilni rok primerjanega ponudnika)
Izračun kms: Cp – pristaniški strošek
5 USD/mt premoga, Ct – transportni strošek 9,64 USD/mt premoga
kms = (Cp + Ct) / qs
V primeru enekega števila točk večih ponudnikov, se izbere ponudnik:
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– ki je ponudil premog, kateri se je že
uporabljal v kotlih naročnika;
– ki je ponudil premog z nižjo vsebnostjo žvepla;
– ki je ponudil nižjo osnovno ceno
USD/GJ;
po vrstnem redu, kot so predhodno navedeni.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo pogodbo za dobavo z
izbranim ponudnikom oziroma ponudnikoma sklenil za obdobje treh let.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 41 z dne
5. 5. 2003, Ob-92872.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 5. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 339/2003
Ob-93492
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, telefaks 02/22-00-107.
3. (a) Vrsta in količina blaga: orodje in
mehanizacija.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za celotno javno naročilo ali zaključene sklope
na katere ponudnik konkurira.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
22,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:
– sklop 1: 14,500.000 SIT,
– sklop 2: 7,500.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objekte naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 30. 6. 2003; predviden datum zaključka dobave: 30. 9.
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor - vložišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/I. nadstropje), na
dan te objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro. Dodatne informacije o naročilu se dobi po prevzemu razpisne dokumentacije na naslovu naročnika pri Jožetu
Orožimu, tel. 02/22-00-173 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 dokumentacijo je možno zahtevati na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 4. 6. 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).
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 9. 6.
2003 do 8. ure v Splošno kadrovski sektor
- vložišče, pri Marjani Gredin, soba št.
114/I. nadstropje.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Splošno
kadrovski sektor - vložišče (prevzemnica
Marjana Gredin, soba št. 114/I. nadstropje). Na kuverti s ponudbo mora biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj - Ponudba - Javni razpis“. Navedena
mora biti številka objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS, št. Uradnega lista RS in
predmet javnega naročila. Na hrbtni strani
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kuverta v kateri je ponudbena dokumentacija s ponudbo mora biti zapečatena, ponudbena dokumentacija s ponudbo pa mora biti zvezana skozi ponudbo s pečatno
vrvico in zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 9. 6.
2003 ob 9. uri pri naročniku Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor v dvorani II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za
resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega naročila na katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije 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 računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima ustrezne kvalifikacije za izvedbo
dobav blaga, ki so predmet javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev. Zahtevani pogoji so:
01. Veljavna registracija za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
02. Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali, da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
03. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

04. Potrdilo, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne 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 materialno odgovornostjo, da je ponudnikovo podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in, da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogodbenih 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 obrazca BON 2).
Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2002.
07. Potrdilo, da je v zadnjih treh letih (od
1. 1. 2000 dalje) dobavljal blago (zaključene razpisane sklope v celoti), ki je predmet
razpisa najmanj za enega pogodbenega
partnerja, ter da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega
naročila.
08. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
09. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne
količine s ponudbo blaga za:
– celotno javno naročilo ali posamezne
zaključene sklope v celoti,
– razpisano blago na katero ponudnik
konkurira.
10. Izjava, da nudi vsaj 60-dnevni plačilni rok.
11. Izjava, da bo dostavljal naročeno blago fco. skladišča oziroma gradbišča naročnika.
12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kakovosti.
13. Priloži seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivosti, za realizacijo prevzetih obveznosti.
14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.
15. Priložiti izjavo ponudnika, da ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bo
ponudnik imel z izpolnitvijo javnega naročila.
16. Ponudnik mora priložiti pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami.
17. Priložiti posebno izjavo, da bo dobavljal blago v skladu s predpisanimi določili veljavnih zakonskih in podzakonskih
aktov.
18. Izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije.
19. Izjava ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
20. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago zahtevanim podatkom iz Tehnične specifikacije.
21. Predloži pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.
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22. Za resnost ponudbe priložiti naslednjo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega razpisa (brez
DDV-ja), za blago na katero ponudnik konkurira. 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 izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati vzorec pogodbe, s čimer potrjuje, da
se strinja z vzorcem pogodbe.
25. Izjava, da nudi garancijski rok za ponujeno blago vsaj 12 mesecev.
Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot nepopolne.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– ponudba mora veljati še 70 dni od
dneva odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 16. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: (delež 77%),
– kompatibilnost: (delež 15%),
– plačilni pogoj: (delež 4%),
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000: (delež 4%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi po prevzemu razpisne dokumentacije na
naslovu naročnika pri Jožetu Orožimu za
tehnični del, tel. 02/22-00-173 in Milanu
Nežmahu,
univ.
dipl.
org.,
tel.
02/22-00-127 za splošni del razpisne dokumentacije.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 5. 2003.
Elektro Maribor,
d.d., Maribor

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: KSD d.o.o.,
Ajdovščina, Goriška cesta 23b, kontaktna
oseba Aleš Bačer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
7. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na trans.račun
04751-0000120476 pri NKBM.
(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 6. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno stanovanjska
družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 23b,
5270 Ajdovščina, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 6. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
naročnika, Goriška c. 23/b, 5270 Ajdovščina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija - menično zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene cene, z veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok min. 30 dni oziroma skladno z vzorcem pogodbe.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 5. 2003.
Komunalno stanovanjska družba
d.o.o. Ajdovščina

Št. 1
Ob-93511
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska
družba d.o.o. Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Goriška cesta
23b.
3. (a) Vrsta in količina blaga: smetarsko vozilo z nadgradnjo za odvoz odpadkov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Komunalno stanovanjska družba d.o.o., Ajdovščina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogoji v razpisni dokumentaciji.

Ob-93518
1. Naročnik: Rdeči križ Slovenije – Zveza društev.
2. Naslov naročnika: Rdeči križ Slovenije – Zveza društev, Mirje 19, 1000 Ljubljana.
Predračunska dela: 23,000.000 SIT.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža strehe na objektu B po razpisni dokumentaciji in vili Celcer prav
tako po razpisni dokumentaciji, obnovitvena dela bazenske tehnike in strojnice bazena.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možna je prijava po sklopih, in sicer: za eno
ali drugo streho ter za bazensko tehniko.
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4. Kraj dobave: Mladinsko zdravilišče in
letovišče Debeli Rtič, Jadranska 73, 6280
Ankaran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek po
podpisu pogodbe, zaključek 30. junij 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: MZL Debeli Rtič,
vodja Vlasta Mramor Jovanovič, tel.
05/669-21-58, za sam ogled objektov vodja
vzdrževanja Egidij Grabar, tel. 05/669-22-58.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 12. uro na sedežu naročnika (recepcija) ali na kraju izvedbe (recepcija).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do torka 20. maja
2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rdeči križ Slovenije – Zveza
društev, Mirje 19, 1000 Ljubljana. Ponudbe
morajo biti oddane v zaprti kuveriti, z oznako: “Ne odpiraj – razpis“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. maj 2003 ob 12. uri, Rdeči križ
Slovenije – Zveza društev, Mirje 19, 1000
Ljubljana, sejna soba.
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 (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
(a) da ima veljavno registracijo,
(b) da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
(c) da ima poravnane davke in prispevke
in druge z zakonom obvezne dajatve,
(d) da lahko poda ustrezne reference na
enakih ali podobnih delih,
(e) da zagotavlja zakonsko določene roke reklamacij in servisnega vzdrževanja,
(f) da sprejema roke plačila naročnika,
ki so 90 dni,
(g) da izpolnjuje ostale pogoje iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 40 dni po odpiranju
ponudb, datum odločitve je 3 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena, najboljše reference, najhitrejši roki
dobave.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. maj 2003.
Rdeči križ Slovenije
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ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Popravek
Ob-93298
V javnem razpisu za izgradnjo večstanovanjskega objekta z garažami v Breznu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 38 z dne
25. 4. 2003, Ob-92814, se 7. (b) točka
spremeni tako, da se pravilno glasi:
7. (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 23. 5.
2003.
Občina Podvelka
Št. 15-1/03
Ob-93231
1. Naročnik: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Mala ulica 5, Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preureditev poslovnih prostorov v 5 stanovanj,
ocenjena vrednost preureditve znaša 26
mio SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Archinetova 15, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: julij 2003 - september 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Robert
Peternelj, tel. 01/300-88-40, faks
01/431-83-32.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan:
9. 5. 2003 - 5. 6. 2003 ob 8. do 10. ure
na sedežu naročnika ali po pošti po plačilu
razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z DDV na TRR
Abanka Ljubljana, 05100-8010457659.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 6. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana (VI.
nadstopje, soba št. 13).
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 6. 2003 ob 10. uri, Mala ulica 5,
VI. nadstropje, soba št. 14.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni potrebno.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečna plačila - 90% vrednosti izvršenih del
v roku 30 dni po prejemu začasne situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izvajati
del ponujenih del z lastnimi kapacitetami.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 6. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dela se oddajajo po sistemu “ključ v
roke“, s ponudniki bo organiziran ogled stanja prostorov.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2003.
Nepremičninski sklad
pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.o.o.
Št. 5/2003
Ob-93233
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik - KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204
Golnik,
tel.
04/25-69-441,
faks
04/25-69-442.
3. (a) Opis in obseg gradnje: tehnološki prizidek k železničarski stavbi ter
ureditev prosekture.
(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: Golnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del predvidoma 15. 8. 2003, zaključek del predvidoma 15. 9. 2003 oziroma skladno s terminskim planom.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: nabava in javna naročila - Roman Potočnik (razpisna dokumentacija), tehnična služba - Vinko Štefe
(dodatne informacije).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do 23. 5. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št. 011006030277603 ali na blagajni bolnišnice.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 6. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: tajništvo pomočnika direktorja
na upravi, Darja Brus.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 6. 2003 ob 12. uri v sejni sobi na
upravi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ponujene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo situacij v roku minimalno 90 dni, v skladu
z navodili o izvrševanju Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in skladno 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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 120 dni od odpiranja ponudb, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10
delovnih dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponujena cena, plačilni pogoji, finančna usposobljenost ponudnika (povprečna bruto
plača na zaposlenega glede na panogo,
število zaposlenih, celotna gospodarnost,
prihodki v letu 2001 oziroma 2002), reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2003.
Bolnišnica Golnik - KOPA
Št. 403-27/2003
Ob-93261
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala
Tita 78, 4270 Jesenice, telefon:
04/586-92-14, e-mail: obcina.jesenice@jesenice.si, telefaks 04/586-92-73.
3. (a) Opis in obseg gradnje: parkirišče Poslovna cona.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Poslovna cona Jesenice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del predvidoma v mesecu juliju 2003 in dokončanje
v 60 dneh oziroma v skladu s finančnimi
možnostmi proračuna Občine Jesenice.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija: Občina Jesenice, Komunalna
direkcija, Stanka Trifoni. Dodatne informacije Tomaž Vidmar, tel. 04/586-92-15.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave

Uradni list Republike Slovenije – Uradne 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 8. do 13.
ure. Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji
s strani davčnega urada, v kolikor je davčni
zavezanec in dokazilo o vplačilu 15.000 SIT,
iz katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: virmansko nakazilo v višini 15.000 SIT (z DDV), na Enotni zakladniški račun pri Banki Slovenije, št. 01241-0100007593, Občina Jesenice, sklicevanje na številko 18
75400-7130002-40302703.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 28. 5. 2003,
do 10.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Očina Jesenice, sprejemna pisarna Upravne enote Jesenice, soba št. 1.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
28. 5. 2003, ob 11. uri, na naslovu: Občina Jesenice, Cesta m. Tita 78, konferenčna soba, I. nadstropje. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pooblastila za
sodelovanje na javnem razpisu.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: resnost ponudbe mora biti zavarovana z bančno garancijo v višini 3% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90 dni
po prejemu listine, ki je podlaga za plačilo.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik v zadnjih 6
mesecih ne sme biti blokiran in mora s ponudbeno dokumentacijo izkazovati zadostno
poslovno in tehnično usposobljenost.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 70 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 9. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je, ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisne dokumentacije, najugodnejša cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico:
1. da sklene pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom samo, če bodo z rebalansom
proračuna 2003 zagotovljena predvidena finančna sredstva in temu prilagodi terminski
plan izvedbe;
2. da bo na podlagi 89. člena ZJN-1
nove storitve oziroma gradnje (ki bodo izve-

dene v obdobju treh let od sklenitve predmetne pogodbe), ki ustrezajo osnovnemu
projektu, za katerega je bilo oddano predmetno naročilo in so torej ponovitev podobnih storitev ali gradenj (II. faza), oddal naročilo po postopku s pogajanji, brez predhodne objave, istim izvajalcem.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2003.
Občina Jesenice
Št. 1/03
Ob-93266
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Kranj.
2. Naslov naročnika: Zlato polje 2,
Kranj.
3. (a) Opis in obseg gradnje: investicijsko vzdrževanje poslovnega objekta
na Jesenicah.
(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 po delih
ali sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne vključuje
izdelavo projektov.
4. Kraj izvedbe: Jesenice, Cesta Maršala Tita 78.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 1. 8.
2003, dokončanje del 30. 9. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Kranj, Zlato polje 2, Kranj; prevzem razpisne dokumentacije v sobi št.
109, dodatne informacije: Milojka Sajovic,
tel. 04/23-70 203.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro do 30. 5. 2003; po predhodni najavi pri Milojki Sajovic, tel.
04/23-70-203.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je
vključen) na transakcijski račun Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije pri UJP
v Ljubljani št. 0100-6030274014, sklic št.
240000-7130004. Pri dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik izkazati z
dokumentom (položnico ali virmanom), iz
katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 9. 6. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Kranj, Zlato polje 2, 4000 Kranj, vložišče, soba št.
19.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 6. 2003 ob 11. uri, v Zavodu za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Kranj, Zlato polje 2, Kranj, v sejni
sobi št. 203 .
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: a) bančna garancija za resnost ponudbe v višini
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5 % ocenjene vrednosti naročila, z rokom
veljavnosti do vključno datuma veljavnosti
ponudbe, b) izjava banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % pogodbene vrednosti
naročila in jo bo predložil ob primopredaji
izvršenih del. Veljavnost garancije mora biti
še en dan po izteku garancijskega roka.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izvršena dela se bodo plačevala po začasnih mesečnih situacijah v roku 30 dni po potrditvi
mesečnih situacij s strani nadzornika in naročnika; obračun po začasnih situacijah se
opravi v višini 70% pogodbene vrednosti,
preostali del se obračuna s končno obračunsko situacijo.
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 Zakonom o javnih naročilih - pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od dneva odpiranja ponudb; predvideni
datum odločitve o izbiri je 17. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: a) ponudbena cena - 90 %, b) garancijski rok za
odpravo napak v izdelavi gradnje - 5 %, c)
rok gradnje - 5 %. Podrobna obrazložitev je
navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost naročila znaša
22,000.000 SIT (brez DDV). Začetek del je
odvisen od predhodne izpraznitve prostorov - predvidoma 1. 8. 2003. Projektna dokumentacija bo na vpogled na Zavodu za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Kranj, Zlato polje 2, Kranj, soba
št. 109, ob predhodni najavi na tel.
04/23-70-203.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2003.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Območna enota Kranj
Št. 03/01
Ob-93297
1. Naročnik: Kraški vodovod Sežana
d.o.o. javno podjetje.
2. Naslov naročnika: Kraški vodovod
Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210
Sežana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
GOI del za črpališče Fernetiči - gradbena dela in elektro strojna oprema.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: lokacija mejni prehod
Fernetiči.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: junij - julij 2003.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Kraški vodovod Sežana, Bazoviška cesta 6, 6 210 Sežana, Stanislav Kristan, univ. dipl. inž. kom.,
tel. 05/731-16-39.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: tretji dan od objave, do izteka roka za oddajo ponudb, z dokazilom o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne dokumentacije v višini 5.000 SIT je treba plačati
na TRR Kraškega vodovoda Sežana d.o.o.
št. 10100-0029191951 s pripisom “Razpis
ČP Fernetiči“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: četrtek, 29. 5.
2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Kraški vodovod Sežana d.o.o.,
Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 5. 2003 ob 12. uri v prostorih
Kraškega vodovoda Sežana, Bazoviška cesta 6, Sežana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 10%
od vrednosti ponujenih del z bianco menico
in pooblastilom za izpolnitev.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z gradbeno pogodbo in določili Obligacijskega zakonika.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 13. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 4. 2003.
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Št. 352-06-25/02
Ob-93342
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,
2250 Ptuj, tel. 02/749-29-62, faks
02/748-29-98, e-mail: okolje@ptuj.si.
(a) Opis in obseg gradnje: gradnja
Centra za ravnanje z odpadki Gajke v
Spuhlji – II. etapa.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: lokacija gradnje Centra
za ravnanje z odpadki – Gajke v Spuhlji na
območju Mestne občine Ptuj.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek del: 20. 6. 2003, predvideni zaključek
del: 31. 7. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Skupna občinska uprava, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Stanislav Napast, tel. 02/748-29-62 in
02/748-29-90.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
dneva objave javnega razpisa do roka za
oddajo ponudb, in sicer v ponedeljek, torek
in četrtek med 8. in 14. uro, v sredo od 8.
do 16. ure in v petek od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije plača naročniku nadomestilo za materialne stroške, ki znašajo
16.800 SIT (v ceno je vključen 20% DDV).
Nakazilo se izvede na podračun: Novogradnja deponije Mestne občine Ptuj, št.
01296-7620759636, sklicna številka 28
75965-7141998-00000403, z namenom
nakazila: “Razpisna dokumentacija za gradnjo II. etape CERO Gajke“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 6. 2003 do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Mestni trg
1, 2250 Ptuj, sprejemna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 6. 2003 ob 13. uri na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, velika sejna
soba, št. 8/I.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 16,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih:
90-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): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti v
veljavi do dneva, ko sklenjena pogodba stopi v veljavo. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 5. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo za oceno ponudb uporabil naslednja
merila:
– ponudbena cena – 90% = 90 točk,
– reference izvajalca – 10% = 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dela bodo predana po sistemu “cena na enoto mere“.
Sestanek s ponudniki bo 21. 5. 2003
ob 9. uri na Centru za ravnanje z odpadki
Brstje, Dornavska cesta 26, 2250 Ptuj.
Razlogi za sestanek s ponudniki so razvidni
v razpisni dokumentaciji.

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 27 z dne
14. 3. 2003, Ob-90084.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 4. 2003.
Mestna občina Ptuj
Št. 35205-04/02-2003
Ob-93343
1. Naročnik: Občina Piran.
2. Naslov naročnika: Tartinijev trg 2,
6330 Piran, tel. 05/671-03-51, faks
05/671-03-39.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vsa gradbena dela za izgradnjo komunalne
opreme za pozidavo ob Stari cesti v
Portorožu.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: dela se bodo oddala v kompletu
skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
je vključena tudi izdelava projektov: projekti so že izdelani.
4. Kraj izvedbe: Portorož.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del 1. 9. 2003, predviden zaključek del
1. 11. 2003 (ca. 60 dni).
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Piran,
Urad za okolje in prostor, Tartinijev trg 2,
6330 Piran, Sergej Laganis.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 30. 5. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT, plačljivo z virmanom na
TRR številka: 01290- 0100005871, sklicevanje na številko: 35205-4-02-03.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do petka, 13. 6.
2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Piran, Urad za okolje in prostor, Tartinijev trg 2, 6330 Piran,
z vidno oznako “Ne odpiraj, ponudba –
Stara cesta“.
Ponudba mora biti v zaprti in žigosani
ovojnici.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 13. 6. 2003 ob 12. uri v veliki
sejni dvorani v stavbi Občine Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% razpisane vrednosti naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo po izstavljenih mesečnih situacijah v
roku 60 dni po datumu prejetja situacije s
strani naročnika potrjene s strani nadzornega organa.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni skupine ponudnikov.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, polog splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
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o javnih naročilih: veljajo zahteve iz 41. do
43. člena Zakona o javnih naročilih.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 13. 10. 2003. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 20. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
I. ponudbena cena – maks. 90 točk,
II. rok izgradnje – maks. 5 točk,
III. garancijska doba – maks. 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 4. 2003.
Občina Piran
Št. 110-1/03
Ob-93391
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
(a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
trase HC od KM 10,300 do KM 12,060
na odseku Razdrto–Vipava, Rebernice,
obseg ponudbenih del:
– izradnja trase HC od km 10.300 do
km 12.060 vključno z ustrezno opremo in
odvodnjo,
– izdelava začasne navezave HC na
G1-12 na območju Mlak,
– izgradnja deviacij gozdnih in poljskih
poti,
– izgradnja podvoza 3-4/1 za deviacijo
poljske poti s kesonom.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: HC Razdrto–Vipava,
Rebernice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 5 mesecev po prejemu obvestila inženirja, da lahko prične z deli.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.28,
kontaktna oseba je Oto Rubinič univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/30-68-204, faks
01/30-68-206.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 100.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo 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
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 24. 6. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
24. 6. 2003 ob 10. uri v prostorih DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, 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 53,750.000 SIT, za veljavnost bančne garancije mora biti najmanj 172 dni po
poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira iz lastnih sredstev DARS
d.d. in kredita Autovie Venete S.p.A. Italija.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini 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): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
je 142 dni po preteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe. Predvideni datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 8. 8.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev
razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 38 z dne 25. 4.
2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-93392
1. Employer: Motorway Company in the
Republic of Slovenia – DARS d.d.
2. Employer address: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, Branch Office Ljubljana,
Dunajska 7.
3. (a) Type and scope of construction
works: MW Razdrto–Vipava; Rebernice;
Construction of the expressway route
from km 10.300 to km 12.060, comprising of:
– construction of the expressway route
from km 10.300 to km 12.060 including
appropriate equipment and drainage,
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– production of temporary connection of
expressway to G1-12 in the area of Mlake,
– construction of deviations of forest and
field paths, and
– construction of underpass 3-4/1 with
caisson for the deviation of the field path.
(b) If it is projected that parts of the
works or a group of works from the order
be awarded individually, the scope of the
groups of works and the possibility of
tendering for one group, several groups
or everything together: The work shall be
awarded together as a whole.
(c) Information about the purpose of
civil works, if the preparation of designs
is included: /
4. Location of the performance of
Works: MW Razdrto–Vipava; Rebernice.
5. Acceptability of alternatives: In
accordance with the tender specifications.
6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration
of the works: The interval for completion of
Works is 5 months for full completion of all
works after receipt of notification from the
Engineer that he may commence Work.
7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation
may be requested: Bidders may obtain
the tender documentation at this address:
DDC Consulting & Engineering Ltd.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, room no.
1.28; the contact person is Oto Rubinič,
B.Sc. C.Eng., phone: (01) 30 68 204, fax
(01) 30 68 206.
(b) The date from which tender documentation can be requested: The tender
documentation will be available every working day between 8.00 a.m. and 11.00 a.m.
local time.
(c) Bidders can obtain tender
documentation for the selection of a
Contractor with open procedure at the address below upon payment of a non-returnable sum in the amount of SIT 100,000.00
(VAT included), or in equivalent amount paid
in any convertible currency.
Payments should be made by transfer to
the bank account number TRR:
029230014562265 at Nova Ljubljanska
Banka for payments in SIT or, for payments
in other foreign currencies, to bank giro
account no. 51774/7 at Nova Ljubljanska
Banka d.d., Ljubljana. The beneficiary shall
be DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o (DDC Consulting & Engineering Ltd.), with a note attached: “For tender documentation“.
8. (a) Final date and hour for
subimitting the Bid: Only those Bids
handed in by 9:00 am on 24th June 2003 at
the latest will be accepted.
(b) Complete address at which the
Bids must be handed in: DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o (DDC Consulting &
Engineering Ltd.), Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; Vložišče (mail room).
9. Date, hour and location of opening
the Bids: Public opening of the Bids will take
place on 24th June 2003 at 10 am at this
address: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o (DDC Consulting & Engineering Ltd.), Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, conference room no 1.18.
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10. The amount, type and validity of
acceptable Bid Security, if required in this
procedure: The Bid must be accompanied
by a Bid Security in the amount of SIT
53,750.000 Validity of the Bank Guarantee
is 172 days upon the expiration of the final
deadline for submission of Bid.
11. The main conditions concerning
the financing and payment, and/or quoting of relevant provisions from other documents concerning payments: The order shall be financed from the proper funds
of the Motorway Company in the Republic
of Slovenia, DARS d.d. and the loan
awarded by the Autovie Venete S.p.A., Italy.
The way of payment with deadlines is
defined in the sample of the Contract being
a compulsory constituent part of the bidding documents.
12. Legal form of connection of Bidders in the group within one Bid, after it
has been selected as the most favourable
(Public Procurement Act, Article 47): In
accordance with the tender specifications.
13. Conditions that must be met by
the Bidder to establish financial, business
and technical, business and technical
qualification, apart from the general
provisions of Articles 41 and 43 of the
Public Procurement Act: In accordance
with the tender specifications.
14. Date until which the Bid must be
valid, and the projected decision date
on the acceptance of Bid: Validity of the
Bid is 142 days upon the expiration of the
final deadline for submission of Bid. The
anticipated decision date on the Acceptance of Bid is 8th August 2003.
15. Criteria of Bid evaluation: Criteria
for the selection of the most favourable Bidder is: The lowest price when other bidding
conditions are complied with.
16. Possible other information about
the tender: /
17. Date and number of the publication of a previous Public Tender, if available: The previous Public tender was published on 25th April 2003 Off. Gazette No.
38/03.
18. Date of submitting the request for
publication: 30th April 2003.
Motorway Company in the
Republic of Slovenia
DARS d.d.
Št. 2/03-06
Ob-93399
1. Naročnik: Občina Turnišče, Štefana
Kovača 73, 9224 Turnišče.
2. Naslov naročnika: Štefana Kovača
73, 9224 Turnišče, tel. 02/572-13-70,
02/572-10-60, faks 02/573-50-41, el. naslov: obcina.turnisce@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
mosta 132013 na LC 430030 – cesta
Turnišče – Dobrovnik.
(b) Če je predvidena oddaja delov in
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključujejo izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: k.o. Turnišče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 8.
2003, dokončanje 31. 10. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73,
9224 Turnišče, Občinska uprava, dodatne
informacije Marjan Gjura, 02/572-10-60.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki vsak delovni dan med 8. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumentacijo je 25.000 SIT – plačilo s prenosnim nalogom Atrij Odranci d.o.o.,
št. 03125-1009808936 s pripisom “razpisna dokumentacija – obnova mosta 132013
na LC 430030“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 6. 2003 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Turnišče, Štefana
Kovača 73, 9224 Turnišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 6. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Turnišče, Štefana Kovača 73, Turnišče.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija banke za resnost ponudbe: višina
garancije je 10% od vrednosti razpisanih
del, trajanje garancije je 90 dni od datuma
oddaje ponudbe in ostale garancije, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvršujejo po določbah zakona o izvrševanju proračuna, v roku 90 dni od dneva
izstavitve situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po določbah razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum o sprejemu
odločitve: ponudba mora veljati najmanj do
30. 7. 2003, sklep o sprejemu ponudbe bo
izdan do 15. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena vrednost, plačilni pogoji, reference ponudnika, garancija ponudnika na
izvedena dela.
16. Morebitne druge informacije: investitor si pridržuje pravico do spremembe
razpisanih del glede na razpoložljiva sredstva.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 29. 4. 2003.
Občina Turnišče
Št. 3005-17/2002-48
Ob-93441
1. Naročnik: Občina Hrpelje – Kozina.
2. Naslov naročnika: 6240 Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, tel. 05/68-00-150,
telefaks 05/68-00-180.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja II. etape 1. faze Obrtne cone Hrpelje; natančnejša vsebina in obseg sta razvidna iz razpisne dokumentacije.
(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 posameznih sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Hrpelje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne rešitve niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del
predvidoma junija 2003, rok izvedbe del
60 koledarskih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, Aleksander Batič, gr. inž., tel. 05/68-00-150,
faks 05/68-00-180.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 11. ter med 12. in 14. uro do
dneva, ko je potrebno oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT vključno z
DDV. Znesek se nakaže na Občino Hrpelje
- Kozina, TRR št. 01000-0100006113.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do petka, 30. 5.
2003 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 5. 2003 ob 11. uri v prostorih
Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška
cesta 14, 6240 Kozina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če se zahteva: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT, veljavnost bančne garancije do 31. 7. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo opravljena v roku 60 dni od prejema
potrjenih situacij; podrobneje je določeno v
vzorcu pogodbe, kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklenil pogodbo samo z glavnim izvajalcem
del, ki lahko angažira podizvajalce pod pogoji iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih
naročilih: podano v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 7. 2003, predviden datum odločitve
o izboru ponudnika: do 6. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor najugodnejše ponudbe je najnižja
ponudbena cena ob izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev.
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16. Morebitne druge informacije o
naročilu: informacije daje kontaktna oseba Aleksander Batič, gr. inž., tel.
05/68-00-150, faks 05/68-00-180, Občina Hrpelje - Kozina; na pisno postavljena
vprašanja ponudnikov se pošlje pisni odgovor vsem ponudnikom, v roku do 7 dni
pred potekom roka oddaje ponudb.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodnega razpisa ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 5. 2003.
Občina Hrpelje – Kozina
Št. 173/2003
Ob-93442
1. Naročnik: Občina Odranci, Panonska
ulica 33, 9233 Odranci.
2. Naslov naročnika: Odranci, Panonska
ulica 33, 9233 Odranci, tel. 02/57-37-177,
faks 02/57-37-176, e-mail: obcina.odranci@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prizidka
k osnovni šoli v Odrancih za potrebe
devetletne šole – I. faza izgradnje.
(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 projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe del: Odranci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso možne, upoštevane bodo le
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 20. 6. 2003
do 30. 8. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Odranci,
Panonska ulica 33, 9233 Odranci, kontaktna oseba je Kikel Matija, tel. 02/57-37-177.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena za razpisno
dokumentacijo je 25.000 SIT – plačilo s
prenosnim nalogom na transakcijski račun
podjetja Atrij Odranci, d.o.o. št.
03125-1009808936, s pripisom “razpisna
dokumentacija – Prizidek k osnovni šoli v
Odrancih – I. faza izgradnje“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 11. 6. 2003 do 12. ure ne
glede na način dostave.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Odranci, Panonska ulica
33, 9233 Odranci.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 6. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Odranci, Panonska ulica 33, 9233
Odranci.
10. Navedba finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo opravljena po izstavljenih mesečnih
situacijah v roku 120 dni, podrobneje opredeljeno 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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN:
podani v razpisni dokumentaciji.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni od datuma odpiranja.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
garancijski rok in rok izvedbe – podrobneje
bodo definirana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 5. 5. 2003.
Občina Odranci
Št. 2/03
Ob-93496
1. Naročnik: Občina Medvode.
2. Naslov naročnika: Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, tel.
01/361-95-10, faks 01/361-16-86.
3. (a) Opis in obseg gradnje:
3.1. cesta Verje – Zgornje Pirniče –
gradnja opornih zidov in ograj;
3.2. cesta Verje – Zgornje Pirniče –
kovinska vrata in deli ograj.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se odda po sklopih za
točko 3.1. in 3.2. tega razpisa.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Verje – Zgornje Pirniče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
– pod točko 3.1. – začetek: takoj po
podpisu pogodbe, čas izvedbe: največ 60
delovnih dni,
– pod točko 3.2. – začetek: 20. 9.
2003, čas izvedbe: največ 30 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode, Franci Jeraj ali Marija Eržen, tel. 01/361-95-17, 041/261-395,
faks 01/361-16-86, e-mail: franci.jeraj@medvode.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se
prevzame s kopijo potrdila o vplačilu nevračljivega odkupnega zneska 15.000 SIT na
TRR 01271-0100000594, sklic na št.
00714120-4201 in kopijo potrdila o registraciji, ki ga izda DURS (davčna številka).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 6. 2003 do
9.30.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, prevzemnik Marija Eržen, soba 14, I. nadstropje. Zaprta kuverta mora biti označena z
napisom “Ponudba – Ograje – Ne odpiraj!“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 6. 2003 ob 10. uri v prostorih
Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, sejna soba št. 20,
I. nadstropje; predstavniki ponudnikov morajo predložiti pooblastilo za zastopanje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica z menično izjavo, v višini 10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni 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): navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 29. 8. 2003; predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe 20. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: razvidna iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 5. 2003.
Občina Medvode
Št. 400/03
Ob-93506
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Žalec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ul. Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
kanalizacije Breg pri Polzeli.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni možna oddaja v sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Breg, Občina Polzela.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: izvedba 1. faze
takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja
del glede na finančna sredstva naročnika.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Polzela, Polzela 8, Polzela –Magda Cilenšek, v.u.d.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 12. 5. 2003
do 16. 5. 2003 po predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila o
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plačilu materialnih stroškov na račun št.
06000-0045266125 – Javno komunalno
podjetje Žalec d.o.o. s pripisom: Razpis –
GK Breg ali ob plačilu na blagajni podjetja v
višini 20.000 SIT.
Priložena mora biti tudi odločba davčnega urada (davčna številka).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 6. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Polzela, Polzela 8,
3313 Polzela, tel. 03/703-32-11, faks
03/703-32-23.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 6. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
občine.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora v ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
1,200.000 SIT, kar je 3% od ocenjene vrednosti. Trajanje garancije je do 25. 7. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji glede financiranja in plačila so detajlno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
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 razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih mora
predložiti ponudnik za dokončanje pogojev
je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 25. 7. 2003 in 21. 6.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70%,
– reference 20%,
– usposobljenost, roki 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: najnižja ponujena cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si
pridružuje pravico določiti eventuelno manjši obseg del od razpisanega oziroma na
razpoložljiva finančna sredstva, ali odstopiti
od podpisa pogodbe, pridružuje pa si tudi
pravico, da dela ne odda nobenemu ponudniku. V nobenem primeru ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 5. 2003.
Javno komunalno podjetje
Žalec d.o.o.
Ob-93510
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.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija cest na območju Občine Videm.
(b) Če je predvidena oddaja delov in
sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali vse skupaj: ponud-
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niki morajo ponuditi vsa razpisana dela v
celoti.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Videm.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: po podpisu pogodbe v 1 mesecu.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Videm,
kontaktna oseba Darinka Ratajc, tel.
02/761-94-04.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: /
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT, na TR
0135-0100017246, s pripisom za razpisno
dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, da kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 2. 6. 2003 do
12. ure, ponudbe po tem roku ne bodo
upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju
54, 2284 Videm pri Ptuju.
Ponudba mora biti oddana v zaprti in
žigosani kuverti, z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis 2/03 – Ponudba
za modernizacijo cest na območju Občine
Videm.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 2. 6. 2003 ob
13. uri v sejni sobi Občine Videm.
10. Navedba finančnega zavarovanja
za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje določila v predpisih: po zakonu o izvrševanje proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana, kot poleg splošnih pogojev po 41. členu in 43. členu Zakona o
javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 7. 2003, predviden datum odločitve
10. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik lahko dobi informacije v
zvezi z naročilom, na Občini Videm pri Darinki Ratajc.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ne.
18. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 28. 4. 2003.
Občina Videm

Št. 40206-1/03-2
Ob-93516
1. Naročnik: Občina Dobrovnik.
2. Naslov naročnika: Dobrovnik 297,
9223 Dobrovnik, tel. 02/577-68-80, faks
02/577-68-87.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
LC 430031 Dobrovnik–Turnišče v dolžini 2400 m.
(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: Dobrovnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 15. 8. 2003–
15. 10. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občinska
uprava občine Dobrovnik, Dobrovnik 297,
tel. 02/577-68-81, Boštjan Slepec.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak uradni dan
(ponedeljek, sreda in petek) med 8. in
13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, plačilo s prenosnim nalogom “ATRIJ Odranci d.o.o. št.
03125 1009808936 s pripisom “Razpisna
dokumentacija- cesta Dobrovnik“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 7. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dobrovnik, Dobrovnik
297, 9223 Dobrovnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 7. 2003 ob 13. uri v prostorih
občinske uprave.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna – v roku 90 dni od
izstavitve situacije. Podrobneje opredeljeno
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po določbah razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 7. 2003, 26. 8.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: podrobneje definirana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 5. 2003.
Občina Dobrovnik
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Št. 403-01-24/2003
Ob-93552
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec.
2. Naslov naročnika: Šolska 5, Slovenj
Gradec, tel. 02/88-121-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
športne hale – faza 1 – 3.
(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: Slovenj Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 7. 2003,
30. 9. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: dvig
razpisne dokumentacije – vložišče, tel.
02/88-121-23, dodatne informacije –
oddelek za gospodarjenje z občinskim
premoženjem,
Branko
Malek,
tel.
02/88-121-46.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure do 23. 5. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 6.000 SIT, TRR
01312-0100010322.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 9. 6. 2003 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 6. 2003 od 10. uri v sejni sobi
Mestne občine Slovenj Gradec.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nepreklica bančna garancija na prvi poziv v
vrednosti 5,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost do 31. 7.
2003, sklep o izbranem ponudniku do
13. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, kvaliteta 10%, garancijski roki 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 5. 2003.
Mestna občina
Slovenj Gradec

Št.

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
Št. 297/03
Ob-93494
V javnem razpisu za restavracijske storitve
- izvajanje prehranskih storitev za potrebe šolske kuhinje, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 38 z dne 25. 4. 2003, Ob-92508, se 8.
(b) točka popravi in se pravilno glasi:
8. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovni dan med 10. in 12. uro od dneva objave
do 25. 5. 2003.
Srednja ekonomsko-turistična šola
Radovljica
Popravek
Ob-93514
V javnem razpisu za izdelavo projektne
dokumentacije (PGD, PZR, PZI, LN in program opremljanja) komunalne infrastrukture
Poslovne cone Vrbina, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 38 z dne 25. 4. 2003,
Ob-92507 se 8. (c) točka pravilno glasi:
8. (c) Znesek plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT; znesek je potrebno
nakazati na EZR pri Upravi RS za javna plačila št. 01254 – 0100008120.
Občina Krško
Dopolnitev
Ob-93671
V javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 40-41 z dne 5. 5. 2003,
Ob-93001 je v 3. točki pomotoma izpadel
del zapisa in se celotno besedilo točke pravilno glasi:
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: izvajanje nalog zdravstvenega varstva pri delu, priloga 1B, št. kat.
25. zdravstvene in socialne storitve.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 798-02-3/2002-3113
Ob-93229
1. Naročnik: Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50 (13.
nadstropje), Ljubljana, tel. 01/478-52-70,
faks 01/478-54-70, e-mail: ursiks@gov.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: zdravstveno zavarovanje oseb na prestajanju kazni zapora in vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom, storitev I A 6a.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
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5. Kraj izvedbe: območje Republike Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila petletna pogodba
z začetkom veljavnosti 8. 7. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: naslov naročnika, Živa Zor.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu:
http://www2.gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf
(poglavje javna naročila - storitve).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 5. 2003 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: naslov naročnika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 5. 2003 ob 9. uri v sejni sobi
naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od dneva odpiranja ponudb, odločitev o
oddaji naročila: 4. 6. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2003.
Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij
Št. 1/03
Ob-93520
1. Naročnik: Občina Črna na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Center 101, 2393
Črna na Koroškem, tel. 02/870-48-10, faks
02/870-48-21.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
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kona o javnih naročilih: vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Črna na
Koroškem v letih 2003 in 2004.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: Dela se bodo lahko oddala po sklopih:
zimsko in letno vzdrževanje. Ponudba se
lahko nanaša na en ali oba sklopa.
5. Kraj izvedbe: gozdne ceste na območju Občine Črna na Koroškem.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne, dela so
vezana na program, ki ga pripravi Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 31. 5. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za gozdove
Slovenije, OE Slovenj Gradec, Vorančev trg
1, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-39-220,
041/657-675, faks 02/88-39-236, kontaktna oseba: Hinko Andrejc, univ. dipl. inž. gozd.
ali Metka Pohovnikar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure do 22. 5. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazati na Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, TRR: 01100-6030234244, po računu.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponedeljek,
26. 5. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem, tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: ponedeljek, 26. 5. 2003 ob 12. uri v
prostorih občine.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik sklene pogodbo z enim izbranim izvajalcem za
posamezen sklop ali celoto.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15 dni od odpiranja
ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: 1. cena
storitve: 75 točk; 2. reference ponudnika:
25 točk.
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Način uporabe meril in vrednotenje ponudb sta opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2003.
Občina Črna na Koroškem
Št. 1/03
Ob-93521
1. Naročnik: Občina Dravograd.
2. Naslov naročnika: Trg 4. julija, 2370
Dravograd, tel. 02/878-30-11, faks
02/878-32-84.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Dravograd
v letih 2003 in 2004.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: gozdne ceste na območju Občine Dravograd.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne, dela so
vezana na program, ki ga pripravi Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 31. 5. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za gozdove
Slovenije, OE Slovenj Gradec, Vorančev trg
1, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-39-220,
041/657-675, faks 02/88-39-236, kontaktna oseba: Hinko Andrejc, univ. dipl. inž.
gozd. ali Metka Pohovnikar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure do 22. 5. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT nakazati
na Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana, TRR: 01100-6030234244,
po računu.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponedeljek,
26. 5. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dravograd, Trg 4. julija, 2370 Dravograd, tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: torek, 27. 5. 2003 ob 13. uri v prostorih občine.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik sklene pogodbo z enim izbranim izvajalcem za celoto.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15 dni od odpiranja
ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: 1. cena
storitve: 75 točk; 2. reference ponudnika:
25 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje ponudb sta opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2003
Občina Dravograd
Št. 1/03
Ob-93522
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šolska cesta 34,
2382 Mislinja, tel. 02/885-60-81, faks
02/885-73-40.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Mislinja v
letih 2003 in 2004.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dela se bodo lahko oddala po sklopih:
zimsko in letno vzdrževanje. Ponudba se
lahko nanaša na en ali oba sklopa.
5. Kraj izvedbe: gozdne ceste na območju Občine Mislinja.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne, dela so
vezana na program, ki ga pripravi Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 31. 5. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za gozdove
Slovenije, OE Slovenj Gradec, Vorančev trg
1, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-39-220,
041/657-675, faks 02/88-39-236, kontaktna oseba: Hinko Andrejc, univ. dipl. inž.
gozd. ali Metka Pohovnikar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure do 22. 5. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazati na Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, TRR: 01100-6030234244, po računu.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponedeljek,
26. 5. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Mislinja, Šolska cesta
34, 2382 Mislinja, tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: torek, 27. 5. 2003 ob 7.30, v prostorih občine.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik sklene pogodbo z enim izbranim izvajalcem za
posamezen sklop ali celoto.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15 dni od odpiranja
ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: 1. cena
storitve: 75 točk; 2. reference ponudnika:
25 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje ponudb sta opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2003.
Občina Mislinja
Št. 1/03
Ob-93523
1. Naročnik: Občina Prevalje.
2. Naslov naročnika: Trg 2a, 2391
Prevalje,
tel.
02/824-61-00,
faks
02/824-61-24.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Prevalje v
letih 2003 in 2004.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: gozdne ceste na območju Občine Prevalje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne, dela so
vezana na program, ki ga pripravi Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 31. 5. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za gozdove
Slovenije, OE Slovenj Gradec, Vorančev trg
1, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-39-220,
041/657-675, faks 02/88-39-236, kontaktna oseba: Hinko Andrejc, univ. dipl. inž.
gozd. ali Metka Pohovnikar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure do 22. 5. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazati na Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, TRR: 01100-6030234244, po računu..
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponedeljek,
26. 5. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391
Prevalje, tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: sreda, 28. 5. 2003 ob 7.30, v prostorih občine.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik sklene pogodbo z enim izbranim izvajalcem za
celoto.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15 dni od odpiranja
ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: 1. cena
storitve: 75 točk; 2. reference ponudnika:
25 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje ponudb sta opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2003
Občina Prevalje
Št. 1/03
Ob-93524
1. Naročnik: Občina Radlje ob Dravi.
2. Naslov naročnika: Mariborska cesta
7, 2360 Radlje ob Dravi, tel.
02/887-14-01, faks 02/887-12-11.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Radlje ob
Dravi v letih 2003 in 2004.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
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5. Kraj izvedbe: gozdne ceste na območju občine Radlje ob Dravi.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne, dela so
vezana na program, ki ga pripravi Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 31. 5. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, tel.
02/88-39-220,
041/657-675,
faks
02/88-39-236, kontaktna oseba: Hinko
Andrejc, univ. dipl. inž. gozd. ali Metka
Pohovnikar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure do 22. 5. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazati na Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
Ljubljana, TRR: 01100-6030234244, po
računu.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponedeljek,
26. 5. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi, tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: četrtek, 29. 5. 2003 ob 8. uri v prostorih občine.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik sklene pogodbo z enim izbranim izvajalcem za
celoto.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15 dni od odpiranja
ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: 1. cena
storitve: 75 točk; 2. reference ponudnika:
25 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje ponudb sta opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2003
Občina Radlje ob Dravi
Št. 1/03
Ob-93525
1. Naročnik: Občina Ravne na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Gačnikova 5, 2390
Ravne na Koroškem, tel. 02/870-55-10,
faks 02/870-55-41.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Ravne na
Koroškem v letih 2003 in 2004.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: gozdne ceste na območju Občine Ravne na Koroškem.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne, dela so
vezana na program, ki ga pripravi Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 31. 5. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za gozdove
Slovenije, OE Slovenj Gradec, Vorančev trg
1, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-39-220,
041/657-675, faks 02/88-39-236, kontaktna oseba: Hinko Andrejc, univ. dipl. inž.
gozd. ali Metka Pohovnikar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure do 22. 5. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazati na Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, TRR: 01100-6030234244, po računu.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponedeljek,
26. 5. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova 5, 2390 Ravne na Koroškem,
tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: sreda, 28. 5. 2003 ob 10.30, v prostorih občine.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik sklene pogodbo z enim izbranim izvajalcem za celoto.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15 dni od odpiranja
ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: 1. cena
storitve: 75 točk; 2. reference ponudnika:
25 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje ponudb sta opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2003
Občina Ravne na Koroškem
Št. 1/03
Ob-93526
1. Naročnik: Občina Ribnica na Pohorju.
2. Naslov naročnika: Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju, tel.
02/888-05-56, faks 02/888-05-58
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Ribnica
na Pohorju v letih 2003 in 2004.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: gozdne ceste na območju Občine Ribnica na Pohorju.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne, dela so
vezana na program.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 31. 5. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, tel.
02/88-39-220,
041/657-675,
faks
02/88-39-236, kontaktna oseba: Hinko
Andrejc, univ. dipl. inž. gozd. ali Metka
Pohovnikar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure do 22. 5. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazati na Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
Ljubljana, TRR: 01100-6030234244, po
računu.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponedeljek,
26. 5. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju, tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: četrtek 29. 5. 2003 ob 11. uri v prostorih občine.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu mesečnega računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik sklene pogodbo z enim izbranim izvajalcem za
celoto.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15 dni od odpiranja
ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: 1. cena
storitve: 75 točk; 2. reference ponudnika:
25 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje ponudb sta opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2003
Občina Ribnica na Pohorju
Št. 1/03
Ob-93527
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/881-21-10,
faks 02/881-21-18.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje gozdnih cest na območju Mestne občine
Slovenj Gradec v letih 2003 in 2004.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dela se bodo lahko oddala po sklopih:
zimsko in letno vzdrževanje. Ponudba se
lahko nanaša na en ali oba sklopa.
5. Kraj izvedbe: gozdne ceste na območju Mestne občine Slovenj Gradec.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne, dela so
vezana na program, ki ga pripravi Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 31. 5. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-39-220, 041/657-675,
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faks 02/88-39-236, kontaktna oseba: Hinko Andrejc, univ. dipl. inž. gozd. ali Metka
Pohovnikar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure do 22. 5. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazati na Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, TRR: 01100-6030234244, po računu.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponedeljek,
26. 5. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec,
tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: torek, 27. 5. 2003 ob 10.30, v prostorih občine.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik sklene pogodbo z enim izbranim izvajalcem za
posamezen sklop ali celoto.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15 dni od odpiranja
ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: 1. cena
storitve: 75 točk; 2. reference ponudnika:
25 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje ponudb sta opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2003.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 1/03
Ob-93528
1. Naročnik: Občina Vuzenica.
2. Naslov naročnika: Mladinska 1,
2367 Vuzenica, tel. 02/879-12-20, faks
02/879-12-21.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Vuzenica
v letih 2003 in 2004.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: gozdne ceste na območju Občine Vuzenica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne, dela so
vezana na program, ki ga pripravi Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 31. 5. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za gozdove
Slovenije, OE Slovenj Gradec, Vorančev trg
1, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-39-220,
041/657-675, faks 02/88-39-236, kontaktna oseba: Hinko Andrejc, univ. dipl. inž.
gozd. ali Metka Pohovnikar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure do 22. 5. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazati na Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
Ljubljana, TRR: 01100-6030234244, po
računu.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponedeljek,
26. 5. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vuzenica, Mladinska 1,
2367 Vuzenica, tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: sreda, 28. 5. 2003 ob 13. uri v prostorih občine.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik sklene pogodbo z enim izbranim izvajalcem za
celoto.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15 dni od odpiranja
ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: 1. cena
storitve: 75 točk; 2. reference ponudnika:
25 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje ponudb sta opredeljena v razpisni dokumentaciji.
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18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2003
Občina Vuzenica
Ob-93550
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.
3. Vrsta in opis storitev: prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Videm. Podrobnejši opis storitev (po relacijah) se nahaja
v razpisni dokumentaciji.
4. Če je predvidena oddaja delov/in
sklopov obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: ponudniki lahko oddajo ponudbo
za vsako relacijo posebej ali za vse relacije.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Videm, Ptuj in Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: šolsko leto
2003/2004.
8. (a) Naslov službe in oseba od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v sprejemni pisarni
Občine Videm, dodatne informacije: Brigita
Polanec.
(b) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvigu razpisne dokumentacije izkazati z dokazilom o plačilu stroškov v višini 5.000 SIT.
Plačilo na TR 01335-0100017246, s pripisom za razpisno dokumentacijo.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 6. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Videm, Videm pri Ptuju
54, 2284 Videm pri Ptuju.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 10. 6.
2003 ob 13. uri v sejni sobi Občine Videm.
11. Navedba finančnega zavarovanja
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje določila v predpisih: plačilo po
opravljenem delu v zakonitem roku.
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 zakonom.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po določbah razpisne
dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za posebno dejavnost: v skladu z zahtevami za prevoz šolskih otrok.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zahtevajo te vrste storitev: v skladu z zakonom.
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(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik lahko dobi informacije v
zvezi z naročilom na Občini Videm, pri Brigiti Polanec.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ne.
20. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 5. 5. 2003.
Občina Videm

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Št. 16/08-03
Ob-93232
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto, tel. 07/39-16-135,
faks 07/33-21-095.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zdravila;
– I. sklop: zdravila,
– II. sklop: infuzijske raztopine.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik mora ponuditi najmanj
30% artiklov iz seznama razpisanega blaga
za sklop 1 ali za sklop 2.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 8.
2003 do 1. 8. 2006, razdeljeno na 6 obdobij po 6 mesecev.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, nabavna služba: Irena Kočevar, tel.
07/39-16-132, dodatne informacije o naročilu: Marija Puhek, tel. 07/39-16-135.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 5. 2003.
Ponudnik mora dokazilo o plačilu razpisne
dokumentacije poslati po faksu na naslov
naročnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, samo negotovinsko na podračun pri upravi RS za javna
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plačila 01100-6030278379, sklic na številko 16/08-03.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 23. 5. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Nabavna služba.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica ali bančna garancija v višini 5% vrednosti ponudbe.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 90
dneh po izpolnitvi naročila o dobavi blaga.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudnik mora
nastopati samostojno.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež za dejavnost v
katero sodi predmet javnega naročila;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
3. da pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
da v preteklih treh letih pred začetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;
4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila - dovoljenje za
opravljanje dejavnosti prometa na debelo z
zdravili, ki ga izda Urad RS za zdravila, Ministrstva za zdravje;
6. da ima čiste prihodke iz prodaje, enake ali večje od ponudbene vrednosti razpisanih vrst blaga, ki ga ponuja ter da v zadnjih šestih mesecih pred izdajo dokazila o
boniteti ni imel blokiranega transakcijskega
računa;
7. da je za ponujeno blago izdano dovoljenje za promet z zdravilom pri Uradu RS
za zdravila, Ministrstva za zdravje;
8. da ponujeno blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika, navedene v seznamu razpisanega blaga;
9. da v svoji ponudni nudi najmanj 30%
artiklov iz seznama razpisanega blaga za
sklop 1 ali za sklop 2;
10. da nudi naslednje plačilne pogoje:
90-dnevni plačilni rok po izpolnitvi naročila
o dobavi blaga;

11. da zagotavlja 24-urni dobavni rok;
12. da zagotavlja letne razpisane količine blaga, na katerega se prijavlja;
13. da zagotavlja dostavo blaga fco Lekarna, Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo v sklopu ponudbene cene;
14. da ne navaja zavajajočih podatkov;
15. da sprejema vse pogoje razpisa.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: oddaja ponudb do 24. 6. 2003, odločitev o sprejemu ponudbe do 18. 7. 2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 31 z dne
28. 3. 2003, Ob-90926.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2003.
Splošna bolnišnica Novo mesto

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po
omejenem postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku
Št. 03/310591
Ob-93228
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izbira kandidatov
za izdelavo in reambulacijo temeljnih
topografskih načrtov v digitalni obliki po
katastrskih občinah na območju Mestne
občine Ljubljana po omejenem postopku.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: v 2. fazi omejenega postopka bo izdelava in reambulacija temeljnih topografskih načrtov v digitalni obliki
po katastrskih občinah na območju Mestne
občine Ljubljana potekala postopoma.
5. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: kandidatom bo
priznana usposobljenost za dobo 3 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba
za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, Alenka Mihelčič, tel. 01/306-44-04.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan, od 9.
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT na transakcijski račun št. 01261-0100000114, z
oznako MOL - izvrševanje proračuna, sklic
na št. 00-121-19000-03, s pripisom JR 03/310591.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 26. 5. 2003, do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek
za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, I. nadstropje, soba 101.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančni garanciji za resnost ponudbe in za
dobro izvedbo posla bosta zahtevani v II.
fazi omejenega postopka.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona

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. 299/03-02
Ob-93244
1. Naročnik: Dom starejših občanov Ilirska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Dom starejših občanov, Kidričeva 15, 6250 Ilirska Bistrica,
tel. 05/71-41-244, faks 05/71-42-029,
e-mail: dsoilb-pd@siol.net.
3. Datum izbire: 26. 2. 2003, 3. 3.
2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta blaga: živila in ostalo blago;
kraj dobave: Dom starejših občanov Ilirska
Bistrica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
2. skupina: meso in mesni izdelki: Mesarstvo Puc, Milavec Maksimiljan s.p., Cankarjeva 37, 6250 Ilirska Bistrica,
3. skupina: ribe in mehkužci: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
4. skupina: kruh: Pekarne Mlinotest
d.o.o., Tovarniška 14. 5270 Ajdovščina,
5. skupina: pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki: Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,

o javnih naročilih: poleg obveznih pogojev
mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje - kadrovska usposobljenost ponudnika,
reference, tehnična opremljenost.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: v razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v razpisni dokumentaciji.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: v II. fazi bo izvedba naloge potekala
postopoma.
16. Merila za ocenitev ponudb: v II.
fazi bo merilo ekonomsko najugodnejša
ponudba.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2003.
Mestna občina Ljubljana
6. skupina: sveža zelenjava in sadje:
Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
7. skupina: sveža zelenjava očiščena,
pakirana: Mercator d.d., Dunajska 107,
1000 Ljubljana,
8. skupina: zmrznjena zelenjava: Brumec - Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš,
9. skupina: zmrznjena testa, jajčne testenine: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,
10. skupina: pijače: Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
11. skupina: jajca: Jata Emona d.d.,
Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana,
12. skupina: splošno prehrambeno blago: Mercator d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana,
13. skupina: papirna konfekcija: Vafra
Commerce d.o.o., Griže 125, 3302 Griže,
14. skupina: PVC vreče, rokavice: Irbis d.o.o., Koseze 32c, 6250 Ilirska Bistrica,
15. skupina: pisarniški material: DZS
d.d., Divizija trgovina, Šmartinska 152,
1538 Ljubljana,
16. skupina: sanitetni material: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
17. skupina: tekstilni izdelki: Nitka šivalnica, Ana Špat s.p., Jamova 2/b, 3000
Celje,
18. skupina: obutev: Toneli d.o.o.,
Spodnji Hotič 51, 1270 Litija,
19. skupina: čistila za pralnico in kuhinjo: Ecolab d.o.o., Vajngerlova 4, 2001 Maribor,
20. skupina: čistila za čiščenje površin in ostalo: Pan Goslar d.o.o., Brest 4,
1292 Ig,
21. skupina: mila, šamponi: Sava trade
d.d., Cesta v Mestni log 90, 1000 Ljubljana,
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22. skupina: goriva: utekočinjen naftni
plin: Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1527
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: 10,357.800 SIT,
2. skupina: 26,730.107,60 SIT,
3. skupina: 1,191.221,50 SIT,
4. skupina: 2,188.770 SIT,
5. skupina: 1,090.440 SIT,
6. skupina: 7,044.600 SIT,
7. skupina: 856.520 SIT,
8. skupina: 1,858.931,59 SIT,
9. skupina: 2,058.431,78 SIT,
10. skupina: 4,284.648,46 SIT,
11. skupina: 316.800 SIT,
12. skupina: 13,116.816,60 SIT,
13. skupina: 896.058,20 SIT,
14. skupina: 1,556.780 SIT,
15. skupina: 1,188.380,97 SIT,
16. skupina: 6,538.859,53 SIT,
17. skupina: 6,643.812 SIT,
18. skupina: 695.040 SIT,
19. skupina: 4,977.714,68 SIT,
20. skupina: 804.939,89 SIT,
21. skupina: 784.989,60 SIT,
22. skupina: 3,558.414 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 26.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina:
13,767.078,72
SIT,
10,357.800 SIT,
2. skupina: 26,730.107,60 SIT,
3. skupina: 2,075.266 SIT, 1,191.221,50
SIT,
4. skupina: 2,485.850 SIT, 2,188.770
SIT,
5. skupina: 1,610.540 SIT, 1,090.440
SIT,
6. skupina: 7,940.470 SIT, 7,044.600
SIT,
7. skupina: 856.520 SIT,
8. skupina:
3,346.043,44
SIT,
1,858.931,59 SIT,
9. skupina: 2,058.431,78 SIT,
10. skupina:
4,328.771,44
SIT,
4,284.648,46 SIT,
11. skupina: 457.600 SIT, 316.800 SIT,
12. skupina:
13,982.218,80
SIT,
13,116.816,60 SIT,
13. skupina: 1,083.218 SIT, 896.058,20
SIT,
14. skupina: 2,427.887 SIT, 1,556.780
SIT,
15. skupina:
1,933.745
SIT,
1,188.380,97 SIT,
16. skupina: 6,538.859,53 SIT,
17. skupina:
8,044.726,80
SIT,
6,643.812 SIT,
18. skupina: 697.020 SIT, 695.040 SIT,
19. skupina:
6,056.421,96
SIT,
4,977.714,68 SIT,
20. skupina:
970.777,54
SIT,
804.939,89 SIT,
21. skupina:
1,523.068,80
SIT,
784.989,60 SIT,
22. skupina: 4,738.600 SIT, 3,558.414
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo
samo za celotno skupino in ne po sklopih.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 109 z dne 13. 12. 2002, Ob-83534.
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 4. 2003.
Dom starejših občanov
Ilirska Bistrica
Št. 3/2003
Ob-93245
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,
3000 Celje, tel. 03/423-30-00.
3. Datum izbire: 17. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ultrazvočni aparat Aloka SSD 4000
PHD 1 kom, kraj dobave: Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo oddano po
2. točki prvega odstavka 20. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ECHO SON d.o.o.,
Koseška c. 8, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 16,603.932,36
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2003.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 64/7-7/2003
Ob-93247
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. Datum izbire: 21. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: filmi in kemikalije za rtg.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AMS Meding d.o.o.,
Ljubljanska cesta 6a, 3230 Šentjur.
7. Pogodbena vrednost: 26,631.838
SIT brez vključenega DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,061.576,06 SIT brez DDV;
26,631.838 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 33
Ob-93253
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o. Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-20-00, telefaks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 24. 4. 2003.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška strojna oprema – širitev UPO; sklop 1: 45 kosov delovnih postaj, 5 kosov strežnikov, 2 kosa IP console switch, sklop 2: 40 kosov potrjevalcev dokumentov, sklop 3: 45 kosov
tiskalnikov računov, sklop 4: 50 kosov
tiskalnikov nalepk črtne kode, sklop 5:
80 kosov laserskih čitalcev črtne kode,
sklop 6: 100 kosov laserskih tiskalnikov
in prednastavitev lastnosti opreme po
naročnikovih zahtevah, storitve postavitve, inštalacije, konfiguracije v UPO okolje in test delovanja za opremo, dobava
in izvedba storitev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudnik je naročniku dne
15. 4. 2003 pred javnim odpiranjem sporočil, da ni prejel vprašanj in odgovorov za javni
razpis po odprtem postopku za oddajo javnega naročila za nabavo računalniške opreme, potrjevalcev dokumentov, tiskalnikov računov, tiskalnikov nalepk črtne kode, laserskih čitalcev črtne kode, laserskih tiskalnikov, prednastavitev lastnosti opreme po
naročnikovih zahtevah, storitve postavitve, inštalacije, konfiguracije v UPO okolje in test
delovanja za opremo, dobava in izvedba storitev – širitev UPO, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 25-27 z dne 14. 3. 2003,
Ob-90086. Naročnik zato javnega odpiranja
ni izvedel, ponudbe pa je ponudnikom vrnil.
Pri vračanju ponudb po pošti je prišlo do
napake pri pošiljanju, zato naročnik javni razpis v celoti razveljavlja in zaključuje.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 117/2003-1
Ob-93254
1. Naročnik: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 128,
2252 Dornava, faks 02/755-05-01, elektronski naslov: info@zavod-dornava.si.
3. Datum izbire: 4. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano:
– B: kruh in pekovsko pecivo,
– C: meso in mesni izdelki,
– D: mleko in mlečni izdelki,
– E: ostali prehrambeni artikli.
Kraj dobave: Dornava 128, 2252 Dornava.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena; za
skupino C: meso in mesni izdelki: najnižja
končna cena in druga merila navedena v
razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– B: PPS – Pekarne Ptuj d.d., Rogozniška c. 2, 2250 Ptuj,
– C: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj,
– D: Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
Vinarska c. 5, 5271 Vipava,
– E: Era Petlja d.o.o., Ob Dravi 3a,
2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
– B: 6,371.631 SIT,
– C: 19,880.625 SIT,
– D: 10,056.590,80 SIT,
– E: 28,198.660,78 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– B: 9,661.478 SIT; 6,371.631 SIT,
– C: 19,880.625 SIT,
– D: 12,234.152,40 SIT; 10,056.590,80
SIT,
– E: 29,064.908,69 SIT; 28,198.660,78
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2003.
Zavod dr. Marijana Borštnarja
Dornava
Št. 16
Ob-93258
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d. o. o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije, d.
o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-20-00 in telefaks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 13. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava opreme, ki je potrebna za
dograditev globalnega komunikacijskega omrežja Pošte Slovenije (usmerjevalniki za dostopovno omrežje in stikala za LAN
vozlišča.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik v skladu s 76. členom ZJN-1 ni pridobil dveh samostojnih pravilnih ponudb od dveh različnih, kapitalsko
in upravljalsko nepovezanih ponudnikov. Naročnik je v roku za predložitev ponudb, ni
prejel eno ponudbo, zato javni razpis po
odprtem postopku, zaključuje. Naročnik bo
nadaljeval postopek oddaje javnega naročila v skladu s 1. točko prvega odstavka
20. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
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Št. 36
Ob-93260
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije, d.
o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-20-00 in telefaks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 27. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava opreme, ki je potrebna za
dograditev globalnega komunikacijskega omrežja Pošte Slovenije (usmerjevalniki za dostopovno omrežje in stikala za LAN
vozlišča).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena 1. točka prvega odstavka 20. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SRC.SI, d.o.o., Tržaška 116, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 12,253.824
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 294/03
Ob-93268
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/522-27-64.
3. Datum izbire: 3. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup endoprotez in osteosintetskega materiala po sklopih; 1. sklop: Klinasto
oblikovana ravna brezcementna endoproteza 1, 2. sklop: Klinasto oblikovana ravna
brezcementna endoproteza 2, 3. sklop: Klinasto oblikovana ravna brezcementa endoproteza 3, 4. sklop: Klinasto oblikovana ravna brezcementna endoproteza 4, 5. sklop:
Totalna cementirana kolčna endoproteza 1,
6. sklop: Totalna cementirana kolčna endoproteza 2, 7. sklop: Revizijska totalna kolčna endoproteza 1, 8. sklop: Revizijska totalna kolnčna endoproteza 2- za težke in
zelo težke primere, 9. sklop: Revizijska totalna kolčna endoproteza 3, 10. sklop: Revizijska totalna kolčna endoproteza 4 - tip
brezcementne proteze za velike defekte v
proksimalnem delu femurja, 11. sklop: Kolenska totalna endoproteza z žrtvovanjem
zadnje križne vezi, 12. sklop: Kolenska totalna endoproteza z ohranjanjem zadnje
križne vezi, 13. sklop: Parcialna kolenska
endoproteza za medialno polovico sklepa,
14. sklop: Totalna rotacijska kolenska endoproteza, 15. sklop: Cementna endoproteza kolka, 16. sklop: Cementna biartikularna endoproteza kolka, 17. sklop: Biartikularna glava za kolk, 18. sklop: BIO-Modular total shoulder - endoproteza rama, 19.
sklop: Zunanji fiksater, 20. sklop: Monoaksialni vijaki, 21. sklop: Poliaksialni vijaki, 22.
sklop: Redukcijski vijaki, 23. sklop: Vijaki
za transpedikularno fiksacijo pri osteoporo-

tičnih bolnikih, 24. sklop: DHS /Dynamic
Hip Screw) - dinamični kolčni vijak, 25.
sklop: Nepovrtan intramedularni žebelj za
femur (UNF sistem), 26. sklop: Nepovrtan
intramedularni žebelj za tibijo (UTN sistem),
27. sklop: Nepovrtan intramedularni žebelj
za humerus (UHN sistem), 28. sklop: Nepovrtan intramedularni proksimalni žebelj za
femur (PFN sistem), 29. sklop: Titanijeve
elastične žice - namenjene za intramedularno stabilizacijo dolgih kosti pri otrocih, 30.
sklop: Ozka 4,5 mm LC-DCP plošča, 31.
sklop: Široka LC-DCP plošča, 32. sklop:
Žlebasta 1/3 plošča, 33. sklop: Rekonstrukcijska plošča, 34. sklop: T podporna
plošča, 35. sklop: L oporna plošča, 36.
sklop: Kortikalni vijaki 2.7. premera navoja,
37. sklop: Kortikalni vijaki 3,5 premera navoja s strmino 1,25 mm, 38. sklop: Kortikalni vijaki 4.5 premera navoja s strmino
1,75 mm, 39. sklop: Spongiozni vijaki 4.0
premera navoja po vsej dolžini, 40. sklop:
Kanulirani vijak 7.0 premera navoja, 41.
sklop: Kanulirani vijak 7.3 premera navoja,
42. sklop: Kanulirani vijak 3.5 premera navoja, 43. sklop: Univerzalni Spinalni sistem
za oskrbo torakolumbalnega dela hrbtenice, 44. sklop: LCP (Locking Compression
Plate), 45. Mavčni ovoji .
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za izbor je bilo v vseh
45. sklopih eno in sicer 1. ponudbena cena 100%. Naročnik ni opravil izbora v naslednjih sklopih; 1. sklop: klinasto oblikovana ravna brezcementna endoproteza 1, 2.
sklop: klinasto oblikovana ravna brezcementna endoproteza 3, 3. sklop: klinasto oblikovana ravna brezcementna endoproteza 3,
4. sklop: klinasto oblikovana ravna brezcementna endoproteza 4, 5. sklop: totalna cementirana kolčna endoproteza 1, 7. sklop:
revizijska totalna kolčna endoproteza 1, 9.
sklop: revizijska totalna kolnčna endoproteza 3, 10. sklop: revizijska totalna kolčna
endoproteza 4 - tip brezcementne proteze
za velike defekte v proksimalnem delu femurja, 14. sklop: totalna rotacijska kolenska endoproteza, 15. sklop: cementna endoproteza kolka, 16. sklop: cementna biartikularna endoproteza kolka, 19. sklop: zunanji fiksater, 22. sklop: redukcijski vijaki,
23. sklop: vijaki za transpedikularnoi fiksacijo pri osteoporotičnih bolnikih, 24. sklop:
DHS (Dynamic Hip Screw) - dinamični kolčni vijak, 25. sklop: nepovrtan intramedularni žebelj za femur (UNF sistem), 26.
sklop: nepovrtan intramedularni žebelj za
tibijo (UTN sistem), 27. sklop: nepovrtan intramedularni žebelj za humerus (UHN sistem), 28. sklop: nepovrtan intramedularni
proksimalni žebelj za femur (PFN sistem),
29. sklop: titanijeve elastične žice- namenjene za intramedularno stabilizacijo dolgih
kosti pri otrocih, 30. sklop: ozka 4,5 mm
LC-DCP plošča, 31. sklop: široka LC-DCP
plošča, 32. sklop: žlebasta 1/3 plošča, 33.
sklop: rekonstrukcijska plošča, 34. sklop:
T podporna plošča, 35. sklop: L oporna
plošča, 36. sklop: kortikalni vijaki 2.7 premera navoja, 37. sklop: kortikalni vijaki 3.5
premera navoja s strmino 1,25, 38. sklop:
kortikalni vijaki 4.5 premera navoja s strmino 1,75 mm, 39. sklop: spongiozni vijaki
4.0 premera navoja po vsej dolžini, 40.
sklop: kanulirani vijak 7.0 premera navoja,
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41. sklop: kanulirani vijak 7.3 premera navoja, 42. sklop: kanulirani vijak 3.5 premera navoja, 43. sklop: univerzalni spinalni sistem za oskrbo torakolumbalnega dela hrbtenice, 44. sklop: LCP (locking compression Plate). V navedenih sklopih se izbor ni
opravi, ker v skladu s 76. členom ZJN-1 po
pregledu naročniku nista ostali dve pravilni
in samostojni ponudbi.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: v preostalih sklopih
predmetnega javnega naročila je bil izbor
opravljen in sicer: za 6. sklop je naročilo
dodeljeno ponudniku Mollier,d.o.o., Opekarniška cesta 3, 3000 Celje za 8. in 13.
sklop je bilo naročilo dodeljeno ponudniku
Impakta,d.d., Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, za 11. in 17. sklop je bilo naročilo dodeljeno ponudniku Auremiana,d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, za 12., 18.,
20. in 21., sklop je bilo naročilo dodeljeno
ponudniku Johnson & Johnson s.e. Podružnica Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, 45. sklop pa je bilo naročilo oddano
ponudniku Kastor Medial Dental,d.o.o.,
Vošnjakova 6, 1000 Ljubljana. V navedenih
sklopih je bila izbira in s tem naročilo oddano ponudniku, ki je v posameznem sklopu
prejel najvišje število točk na podagi ocenjevanja po merilu za izbor.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih izbranih sklopih (vse vrednosti so v SIT
z vključenim DDV): 6. sklop: 6,007.916,25
SIT ; 8. sklop: 2,302.912,50 SIT; 11. sklop:
10,963.173,31 SIT; 12. sklop: 20,723.500
SIT; 13. sklop: 2,624.615 SIT; 17. sklop:
10,888.428,53 SIT; 18. sklop: 13,519.100
SIT; 20. sklop: 2,278.500 SIT; 21. sklop:
3,987.375 SIT; 45 sklop: 12,477.820,07
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: po posameznih sklopih; 1. sklop: 3 ponudbe: 2. sklop: 3
ponudbe, 3. sklop: 2 ponudbi, 4. sklop: 3
ponudbe, 5. sklop: 3 ponudbe, 6. sklop: 4
ponudbe; 7. sklop: 3 ponudbe; 8. sklop: 3
ponudbe; 9. sklop: 2 ponudbi; 10. sklop: 1
ponudba; 11. sklop: 6 ponudb; 12. sklop: 5
ponudb; 13. sklop: 2 ponudbi; 14. sklop: 1
ponudba; 15. sklop: 3 ponudbe; 16. sklop:
3 ponudbe; 17. sklop: 4 ponudbe; 18. sklop:
3 ponudbe; 19. sklop: 2 ponudbi; 20. sklop:
3 ponudbe; 21. sklop: 3 ponudbe; 22.
sklop: 2 ponudbi; 23. sklop: 1 ponudba;
24. sklop: 2 ponudbi; 25. sklop: 2 ponudbi;
26. sklop: 2 ponudbi; 27. sklop: 2 ponudbi;
28. sklop: 2 ponudbi; 29. sklop: 2 ponudbi;
30. - 42. sklop: 1 ponudba; 43. sklop: 2
ponudbi; 44. sklop: 1 ponudba; 45. sklop:
2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: (vse vrednosti so v SIT z vključenim DDV)
6. sklop: 6,547.975 SIT; 6,007.916,25 SIT,
8. sklop: 2,875.250 SIT; 2,302.912,50 SIT;
11. sklop: 14,865.585 SIT; 10,963.173,31
SIT, 12. sklop: 22,029.026,25 SIT;
20,723.500 SIT; 13. sklop: 2,981.449,80
SIT; 2,624.615 SIT; 17. sklop: 17,815.700
SIT; 10,888.428,53 SIT; 18. sklop:
18,932.217,50 SIT; 13,519.100 SIT; 20.
sklop: 4,542.938,40 SIT; 2,278.500 SIT;
21. sklop: 6,769.587,33 SIT; 3,987.375
SIT; 45. sklop: 12,728.460 SIT;
12,477.820,07 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 63 z dne 19. 7.
2002, Ob-74277.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2003.
Klinični center Ljubljana
Št. 5/02-3/03
Ob-93295
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,
8250 Brežice, tel. 07/46-68-100, telefaks
07/46-68-110, kontaktna oseba: direktor
Tone Zorko, univ. dipl. soc.
3. Datum izbire: 18. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava živil in materiala za prehrano
za tretje šestmesečno obdobje; dobava:
Splošna bolnišnica Brežice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Brumec Ručigaj,
d.o.o., Testenova 55, Trzin; Kolinska d.d.,
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana; Celjske
mesnine d.d., cesta v Trnovlje 17, 3000
Celje, Mercator Dolenjska, Livada 8, 8000
Novo mesto, Dolenjske pekarne, Ločna 2,
Novo mesto, Perutnina Ptuj, Potrčeva 10,
2250 Ptuj, Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Perutnina Rostohar,
Brege 1, 8273 Leskovec, Pivka perutninarstvo, Neverke 30, Košana, Žito d.d., Šmartinska cesta 154, Ljubljana, Vele, d.d. Adamičeva 14, 1290 Grosuplje, Mesnine Žerak, Strmolska 9, 3252 Rogatec, ERA d.d.
Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje, Mlekarna Celeia, Arja vas 92, Petrovče, SI-PO,
d.o.o., Blatno 4d, 8254 Globoko, Mesarija
Bobič, s.p. Prvomajska 26, 8290 Sevnica,
Mesni butik PIGI, s.p., Ulica bratov Gerjovič 41, 8257 Dobova.
7. Pogodbena vrednost: Brumec Ručigaj 899.942,50 SIT; Kolinska d.d., Ljubljana 2,404.494 SIT; Celjske mesnine d.d.
1,951.101,50 SIT; Mercator Dolenjska
3,686.231,50 SIT; Dolenjske pekarne,
1,299.416 SIT; Perutnina Ptuj 1,107.929,50
SIT; Ljubljanske mlekarne 3,746.412 SIT; Perutnina Rostohar 792.000 SIT; Pivka perutninarstvo, 1,162.580,50 SIT; Žito d.d.,
1,252.300 SIT; Vele, d.d. 3,832.137,50 SIT;
Mesnine Žerak 3,563.725,50 SIT; ERA d.d.
Velenje 2,464.013,50 SIT; Mlekarna Celeia
4,968.678,50 SIT; SIPO, d.o.o., 3,473.796
SIT; Mesarija Bobič, s.p., 1,973.463 SIT;
Mesni butik PIGI, s.p., 3,631.311 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbe niso primerljive, zaradi možne
prijave na posamezno vrsto blaga oziroma
komplet.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: 11. 2. 2002,
Ob-63722.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2003.
Splošna bolnišnica Brežice
Št. 299/03
Ob-93348
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana, faks 01/542-27-64, tel. 522-22-71.
3. Datum izbire: 28. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup monitorjev za potrebe Kliničnega centra Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Medistar,d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 30,155.259,50
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 53,865.708 SIT z DDV, 30,155.259,50
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
Datum odposlanja zahteve za objavo:
30. 4. 2003.
Klinični center Ljubljana
Št. 21
Ob-93400
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 10. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 2.251 parov nizkih čevljev, 1.400 parov visokih čevljev in 685 parov čevljev
za mopediste.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: cena 80%, estetske in
funkcionalne lastnosti 10%, kakovost 10%,
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– nizki čevlji - Čevljarstvo Kidričevo,
d.o.o., Kopališka ulica 3, 2325 Kidričevo,
v vrednosti 14,091.260 SIT brez DDV,
– čevlji za mopediste - Gojzar, d.o.o.,
Loška cesta 41, 4226 Žiri, v vrednosti
9,514.650 SIT brez DDV,
– visoki čevlji - Repriza, d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 2250 Ptuj, v vrednosti
16,310.000 SIT brez DDV.
7. Pogodbena vrednost: opredeljena v
6. točki.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: postopek s pogajanji, ker na odprt postopek naročnik ni prejel za posamezni
sklop dveh pravilnih ponudb;
– nizki čevlji: 14,158.790 SIT brez DDV,
14,091.260 SIT brez DDV;
– čevlji za motoriste: 9,514.650 SIT brez
DDV;
– visoki čevlji: 19,600.000 SIT brez
DDV, 16,310.000 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

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. 04/2003
Ob-93246
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje
po pooblastilu investitorja Ministrstva za
zdravje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,
Celje, 3000 Celje, tel. 03/423-30-00.
3. Datum izbire: 6. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
in kraj izvedbe: začetek gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri dokončanju prostorov v SB Celje – ambulante v
pritličju trakt C1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis Gradbeno podjetje Celje d.d., Ulica XIV. divizije 10, Celje.
7. Pogodbena vrednost: 117,697.767,60
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4, število
pravilnih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 123,545.130 SIT in 117,697.767,60
SIT
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2003.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 8
Ob-93250
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor; tel.
02/449-20-00, telefaks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 17. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbeno-obrtniška in
instalacijska dela – Novi poštni center v
Mariboru – II. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Granit, d.d., Ljubljanska

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
cesta 69, 2310 Slovenska Bistrica, s sporazumom o skupnem sodelovanju s podjetjem Sortima, d.o.o., Koroška cesta 118,
2000 Maribor,.
7. Pogodbena
vrednost:
796,889.014,30 SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 847,060.157,90 SIT (brez DDV),
796,889.014,30 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 110-112 z dne
20. 12. 2003, Ob- 83844.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor
Št. 23
Ob-93255
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o. Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-20-00 in telefaks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 7. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: obnova pošte 9264 Grad gradbena, obrtniška in instalacijska dela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeništvo Milan Pintarič s. p., Spodnja Ščavnica 32, 9250 Gornja Radgona.
7. Pogodbena vrednost: 20,795.505,42
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,984.312,41 SIT (brez DDV);
20,795.505,42 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor
Št. 2/02
Ob-93515
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,
3000 Celje, tel. 03/423-30-00.
3. Datum izbire: 18. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: prenova lokalnega računalniškega omrežja Splošne bolnišnice
Celje, kraj izvedbe: Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za dodelitev naročila
je bila najnižja cena izvedbe predmeta javnega naročila. Izbrani ponudnik je ponudil
najnižjo ceno.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: LANCom d.o.o., Tržaška
63, Maribor.
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7. Pogodbena vrednost: 42,804.584 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 32,434.556,40 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 69,974.253,84 SIT, 42,804.584
SIT .
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 5. 2003.
Splošna bolnišnica Celje

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Repro MS d.o.o., Šmartinska 106, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 29,650.000
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,947.268 SIT (brez DDV),
29,650.000 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

ZJN-15.S

Št. 15/03
Ob-93397
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava RS
gorilnikov (1 A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, v
skladu z 2. točko prvega odstavka 20. člena ZJN.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Đuro Đaković-termoenergetska postrojenja d.o.o., Dr. Mile Budaka
1, 35000 Slavonski brod.
7. Pogodbena vrednost: 383.000
EURO (89,087.523,50 SIT).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 4. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

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. 14
Ob-93252
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-20-00, telefaks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 7. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
programskega paketa Spectrum.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 2. točka prvega odstavka
20. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Evertec Technology
d.o.o., Stegne 35 iz Ljubljane.
7. Pogodbena vrednost: 16,667.185,57
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2003.
Pošta Slovenije, d. o. o.,
Maribor
Št. 13
Ob-93271
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-20-00, telefaks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 7. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: Microsoft
Authorised Premier Support (MAPS) Enterprise storitev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

Št. 266-15/2003
Ob-93582
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 1. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: obnova talnih označb oziroma obnova talne prometne signalizacije na mejnih prehodih.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. reference ponudnika – do 23 točk,
3. finančna sposobnost ponudnika – 5
točk,
4. certifikat ISO 14001 – 2 točki,
5. certifikat 9001 – 2 točki.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Signa d.o.o., Jemčeva
21b, Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 29,947.680
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 5. 2003.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Podelitev koncesij
Št. 352-09 01-03
Ob-93357
Na podlagi 36. člena Zakona o javnih
gospodarskih službah (Ur. l. RS, št. 32/93
in 30/98), 133. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) in Odloka o
izvajanju in podelitvi koncesije za izvajanje
obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (Uradno glasilo Občine Kostel,
št. 5/02) objavljamo
javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje
obvezne gospodarske javne službe
pregledovanja, nadzorovanja in
čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov zaradi varstva zraka na
območju Občine Kostel
1. Koncedent: Občina Kostel.
2. Naslov koncedenta: Vas 1, 1336 Vas,
tel. 01/89-48-006, faks 01/89-48-007,
e-mail: obcina.kostel@siol.net.
3. Opis in obseg koncesije: opravljanje
gospodarske javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
4. Kraj izvajanja: celotno območje Občine Kostel.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje izvedbe: od podpisa
pogodbe za dobo 5 let.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občine Kostel, Občinska uprava, Aleš Marolt.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo:
– osebno v ponedeljek in sredo od 9.
do 12. ure, četrtek od 14. do 16. ure, na
sedežu Občine Kostel, do vključno 23. 5.
2003,
– po pošti po predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, do izteka roka
za predložitev ponudb, to je do 23. 5.
2003.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT; znesek je potrebno
nakazati na TRR Občine Kostel št.
01365-0100005397, odprt pri UJP Novo
mesto s pripisom “Razpisna dokumentacija za oddajo koncesije - dimnikarstvo“. Potrdilo o vplačilu je potrebno predložiti ob
dvigu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 7. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Kostel, Občinska uprava,
Vas 1, 1336 Vas.
(c) Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
17. 7. 2003 ob 12. uri; Občina Kostel, Vas
1, 1336 Vas.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: varščina v
višini 100.000 SIT, znesek je potrebno nakazati na TRR Občine Kostel št.
01365-0100005397 pri UJP Novo mesto,
s pripisom “Varščina za resnost ponudbe,
za oddajo koncesije - dimnikarstvo“, ki se
neuspešnemu ponudniku vrne v roku 5 dni
po izboru, izbranemu koncesionarju, pa se
poračuna s koncesnino.
10. Pravna občina povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je zbrana kot najugodnejša: pogodba.
11. Pogojji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: splošni pogoji po 41. do
43. členu Zakona o javnih naročilih, in
sicer:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni
register ali samostojni podjetnik, prijavljen pri
ustrezni davčni upravi v Republiki Sloveniji,
– da je registriran in ima dovoljenje za
opravljanje dejavnosti,
– da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet koncesije,
– da ima poravnane vse davke in prispevke in drge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi Republike Slovenije,
– da razpolaga z zadostnim številom kadra za opravljanje koncesionarske dejavnosti,
– da je ustrezno tehnično opremljen za
izvajanje koncesije,
– da je finančno in poslovno sposoben,
– da predloži reference o dosedanjem
delu,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kakovostno opravljanje koncesionirane dejavnosti,
– da opravlja storitve v skladu s cenami,
ki jih potrjuje pristojni občinski organ,
– da je usposobljen za vodenje katastra
in evidenc dimnikarske službe ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za
njegovo vodenje,
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem dimni-

karske službe lahko povzroči uporabnikom
ali drugim osebam,
– da na zahtevo koncedenta ali pristojne
inšpekcije omogoči strokovni in finančni
nadzor nad zakonitostjo dela.
12. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
31. 12. 2003, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 30. 7. 2003.
13. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, način usklajevanja cen 5%, reference
5%, mobilnost ukrepanja (razpoložljivost v
kraju in času) 10%, višina koncesnine 10%.
14. Morebitne druge informacije o naročilu: /
15. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
16. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 4. 2003.
Občina Kostel

Javni razpisi
Popravek in dopolnitev
Št. 4147-86/2003
Ob-93529
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Koper za leto 2003 (Uradne objave, št. 10/2003) in sklepa župana št.
K4147-86/2003 z dne 23. 4. 2003, Mestna občina Koper objavlja popravek in dopolnitev javnega razpisa za sofinanciranje
turističnih prireditev v Mestni občini Koper
za leto 2003.
Popravi se naziv turistične prireditve, in
sicer namesto “Noč Kopra“ 2003 v “Rumeno noč“ 2003.
Dopolni se 9. alinea 2. točke razpisa
“Vsebina vloge“, in sicer z navedbo, da mora prireditev potekati od 21. 7. 2003 do
vključno 27. 7. 2003.
Dopolni se 6. točka razpisa “Rok za predložitev vlog“, in sicer mora naročnik vlogo
prejeti do 30. 5. 2003 do vključno 12. ure.
Mestna občina Koper
Št. 17123-02-403-36/2003/1 Ob-93083
Obvestilo o razpisu za izbiro
dobavitelja opreme
Nabava opreme za nadzor državne
meje Slovenija
1. Sklic objave: EuropeAid/115125/
D/S/SI.
2. Postopek: Odprti.
3. Program: Phare.
4. Financiranje: Phare – Projekt
SI0103.01/2.
5. Podpisnik pogodbe: Ministrstvo za notranje zadeve.
Pogodbena specifikacija
6. Opis pogodbe
V skladu s finančnim memorandumom,
ki sta ga v okviru programa PHARE sklenili
Evropska komisija in vlada Republike Slovenije, so ponudniki vabljeni, da oddajo ponudbo za dobavo opreme za nadzor državne meje v štirih sklopih.
7. Število in naslovi sklopov
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Razpis obsega štiri sklope za naslednjo
opremo:
– sklop 1: računalniška oprema in s tem
povezana druga oprema,
– sklop 2: oprema za rezervno lokacijo
centralnega računalniškega sistema– procesor in s tem povezana oprema,
– sklop 3: oprema za rezervno lokacijo
centralnega računalniškega sistema – diskovne enote,
– sklop 4: oprema za digitalni radio.
Ponudnik lahko odda ponudbo za en
sam sklop ali za več sklopov ali za vse
sklope. Ponujena oprema mora v celoti
ustrezati opisu, ki je naveden v tehnični
specifikaciji.
Pogoji za prijavo
8. Primernost in pravilo o poreklu blaga
Razpis je pod enakimi pogoji odprt za
vse fizične ali pravne osebe (ki nastopajo
bodisi posamično ali v konzorciju ponudnikov) iz držav članic in iz držav ali območij
regij, ki so vključene in/ali pooblaščene z
uredbo ali drugimi specifičnimi instrumenti,
ki se nanašajo na program, v okviru katerega se financira pogodba (glej tudi 21. točko
spodaj). Vsa oprema, dobavljena v okviru te
pogodbe, mora imeti poreklo iz teh držav.
9. Razlogi za izključitev
Ponudniki morajo svoji vlogi priložiti
izjavo, da ne spadajo v nobeno od kategorij, ki so navedene pod točko 2.3 ‘Manual for Instructions for External Relations
Contracts’ (dostopno na internetnem naslovu: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).
10. Število ponudb
Ponudniki (vključno s podjetji znotraj
ene pravne skupine, ostalimi člani istega
konzorcija in podizvajalci) lahko predložijo
eno ali več ponudb za enega ali več sklopov. Ponudbe za nepopoln sklop ne bodo
upoštevane. Vsak ponudnik lahko v svoji
ponudbi navede, da bo ponudil popust v
primeru, da bo njihova ponudba sprejeta
za več sklopov.
Ponudniki lahko pošljejo ponudbo za variantno rešitev kot dodatek k ponudbi za
dobavo opreme, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
11. Razpisna garancija
Ponudniki morajo skupaj s ponudbo
predložiti razpisno garancijo v višini 1% cene za vse ponujene sklope. Ta garancija
bo po končanem postopku razpisa vrnjena
neuspešnim ponudnikom, uspešnemu ponudniku(-kom) pa potem, ko bodo pogodbo podpisale vse stranke. Razpisna garancija bo unovčena, če ponudnik ne bo izpolnil obveznosti, ki so navedene v njegovi
ponudbi.
12. Izvedbena garancija
Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu
pogodbe predložiti garancijo za izvedbo v
višini 10% pogodbene cene izražene v
evrih. Rok za predložitev garancije za izvedbo je največ 30 dni po prejemu pogodbe, podpisane s strani pogodbenika. Če
izbrani ponudnik ne predloži te garancije v
zahtevanem roku bo pogodba neveljavna.
Pripravljena bo nova pogodba in poslana
ponudniku, ki je predložil naslednjo ekonomsko najugodnejšo in tehnično ustrezno ponudbo.
13. Informativni sestanek

Informativni sestanek ni predviden.
14. Veljavnost ponudb
Ponudbe morajo biti veljavne najmanj
90 dni od dneva, določenega za oddajo
ponudb.
15. Maksimalni rok za dobavo opreme
Oprema mora biti dobavljena v naslednjih rokih:
– sklop 1: v roku 3 mesecev od podpisa
pogodbe;
– sklop 2: v roku 3 mesecev od podpisa
pogodbe;
– sklop 3: v roku 3 mesecev od podpisa
pogodbe;
– sklop 4: v roku 3 mesecev od podpisa
pogodbe.
Kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika
16. Kriteriji za izbor
Kriterij za izbor je sposobnost ponudnika za izvedbo podobnih pogodb.
Ponudbe morajo biti v skladu z administrativnim ocenjevalnim listom in tehničnimi zahtevami.
17. Kriteriji za dodelitev
Izbrana ponudba mora v celoti ustrezati
podrobnemu tehničnemu opisu in mora biti
ekonomsko najugodnejša ponudba.
Razpisni postopek
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti na naslednjem internetnem naslovu: http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti tudi na naslednjih dveh naslovih:
1. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.:
+386 1 472 57 84, faks: +386 1 472 57
91; kontaktna oseba: Nataša Grgasović,
2. Delegacija Evropske komisije v Republiki Sloveniji, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija; tel.: +386 1 252 88 00,
faks: +386 1 425 2085; kontaktna oseba:
dr. Angelika Mlinar.
Ponudbe morajo biti pripravljene na
osnovi standardne ponudbene dokumentacije. Ponudniki morajo dosledno upoštevati
obliko in navodila za pripravo ponudbene
dokumentacije, ki je vključena v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi z razpisom poslati pisno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel: +386 1
472 57 84, faks: +386 1 472 57 91, kontaktna oseba: Mrs. Nataša Grgasović, ali na
spletno stran http://www.policija.si/en/
(Subfolder: Write to us) z navedbo številke
objave in naslova projekta, vsaj 21 dni pred
rokom za oddajo ponudb, ki je določen v
točki 19. Podpisnik pogodbe mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov vsaj 11 dni
pred rokom za oddajo ponudb. Vsi odgovori bodo objavljeni tudi na zgornji spletni strani. Na vprašanja, ki bodo prispela kasneje,
podpisnik pogodbe ne bo dajal pojasnil.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe v zapečateni ovojnici morajo
biti dostavljene najkasneje do 19. 6. 2003
do 10. ure zjutraj, po lokalnem času, na
naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku, ne
bodo upoštevane.
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20. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 19. 6.
2003 ob 11. uri po lokalnem času na Ministrstvu za notranje zadeve, Kotnikova 8,
1000 Ljubljana, Slovenija. Odpiranja ponudb se lahko udeleži le en predstavnik ponudnika, ki mora predati poverilnico zastopnika.
21. Pravna podlaga
Dobavo opreme financira Evropska komisija iz sredstev Phare v okviru Finančnega memoranduma, ki sta ga za leto 2000
podpisali Evropska komisija in Republika
Slovenija. Pravna podlaga za objavo razpisa
je Uredba o ratifikaciji okvirnega sporazuma med vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropske skupnosti o uresničevanju
ukrepov povezanih s finančnim, tehničnim
in drugimi oblikami sodelovanja (Ur. l. RS,
št. 56/93), Finančni pravilnik z dne 21. decembra 1977, ki velja za Splošni proračun
Evropske skupnosti, nazadnje dopolnjen z
uredbo Sveta (EC) št. 2458/98 z dne 23.
novembra 1998, še posebej pa poglavje
IX, Zunanja pomoč, ter Zakon o javnih naročilih, odstavek 2.a 2. člena (Ur. l. RS, št.
39/00, 102/00).
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 17123-02-403-36/2003/1 Ob-93084
Supply Procurement Notice
Supply of Equipment for the
State-border Control Slovenia
1. Publication reference: EuropeAid/
115125/D/D/S/SI.
2. Procedure: Open.
3. Programme: Phare.
4. Financing:
Phare
–
Project
SI0103.01/2.
5. Contracting authority: The Ministry of
Interior.
Contract Specification
6. Contract description
In the context of the Financing Memorandum concluded between the European
Commission and the Government of the
Republic of Slovenia under the PHARE
Programme, offers are invited for the supply of equipment for the state-border control in four (4) Lots.
7. Number and titles of Lots
The following supplies must be delivered:
– Lot 1: Computer equipment and related articles
– Lot 2: Equipment for backup of central information system – processing unit
and related articles
– Lot 3: Equipment for backup of central information system – disk units
– Lot 4: Equipment for digital radio network
Any Tenderer may tender for one lot only
or for several lots or all of the Lots. The
supplies tendered must fully conform with
the descriptions set out in the Technical
Specifications.
Conditions of Participation
8. Eligibility and rule of origin
Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons [participating
either individually or in a grouping (consortium) of tenderers] of the Member States
and the countries and territories of the re-
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gions covered and/or authorised by the
Regulation or other specific instruments applicable to the programme under which the
contract is financed (see also item 21 below). All goods provided for this contract
must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration
that they are not in any of the situations
listed in Section 2.3 of the Manual of
Instructions for External Relations contracts (available from the following Internet
address:
http://europa.eu.int/comm/
europeaid/index_en.htm).
10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the
same legal group, other members of the
same consortium, and sub-contractors) may
submit one or more tenders for one or several lots. Tenders for parts of a Lot will not
be considered. Any tenderer may state in
their tender that they would offer a discount
in the event that their tender is accepted for
more than one lot.
Tenderers may provide a tender for a
variant solution in addition to their tender
for the supplies required in the tender dossier. Variant solutions may be proposed as
a separate quotation in addition to the
present tender.
11. Tender guarantee
Tenderers must provide a tender guarantee of 1% of the offered total price of lots
tendered when submitting their tender proposal. This guarantee will be released to
unsuccessful tenderers once the tender
procedure has been completed and to the
successful tenderer(s) upon signature of the
contract by all parties. This guarantee will
be called upon if the tenderer does not fulfil
all obligations stated in its tender.
12. Performance guarantee
The successful tenderer will be requested to provide a performance guarantee of 10% of the contract value in euro
when countersigning the contract. This must
be delivered within 30 days after receipt by
the tenderer of the contract signed by the
Contracting Authority. If the selected tenderer fails to provide such a guarantee
within this period, the contract will be void
and a new contract may be drawn up and
sent to the tenderer which has submitted
the next most economically advantageous,
compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit
No information meeting is planned.
14. Tender validity
Tenders must remain valid for a period
of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period
The supplies must be delivered for:
– Lot 1 within 3 months after signature
of the Contract;
– Lot 2 within 3 months after signature
of the Contract;
– Lot 3 within 3 months after signature
of the Contract;
– Lot 4 within 3 months after signature
of the Contract.
Selection and award criteria
16. Selection criteria
The selection criteria will be the Tenderer’s
capacity to execute similar contracts.
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Compliance with administrative grid and
technical requirements.
17. Award criteria
The selected Tender has to comply fully
with the Technical Specifications and has
to be the economically most advantageous
offer.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender is available from the following internet address:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/
cgi/frame12.pl
The tender dossier is also available for
collection at the following addresses:
1. Ministrstvo za notranje zadeve / The
Ministry of Interior Štefanova 2, 1000
Ljubljana, Slovenia, Tel: +386 1 472 57 84
Fax: +386 1 472 57 91, Contact person:
Mrs. Nataša Grgasović,
2. Delegation of the European Commission in the Republic of Slovenia, Trg
Republike 3, SI-1000 Ljubljana, Slovenia,
Tel: +386 1 252 88 00; Fax: +386 1 425
2085, Contact person: Ms. Angelika Mlinar
PhD.
Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the tender
dossier, whose format and instructions must
be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to:
Ministrstvo za notranje zadeve/ The Ministry of Interior, Štefanova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenia, Tel: +386 1 472 57 84; Fax:
+386 1 472 57 91, Contact person: Mrs.
Nataša Grgasović or to the following Web
site: http://www.policija.si/en/ (Subfolder: Write to us), specifying the publication reference and the contract title, at
least 21 days before the deadline for submission of tenders given in item 19. The
Contracting Authority must reply to all
tenderers’ questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders. The answers will also be available at
the above Web site. No further clarifications will be given after this date.
19. Deadline for submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be submitted at the latest on 19th June 2003 at
10.00 a.m. local time, at: Ministrstvo za
notranje zadeve/ The Ministry of Interior
Vložišče/Mail reception office Štefanova 2,
1000 Ljubljana, Slovenia, Any tender received after this deadline will not be considered.
20. Tender opening session
The tenders will be opened in public
session on 19th June 2003 at 11.00 a.m.
local time at Ministrstvo za notranje zadeve,
Kotnikova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija. Only
one Tenderer’s representative, submitting
the power of attorney, may attend the opening session.
21. Legal basis
Supply of equipment is financed by the
European Commission from Phare funds
in the framework of the Financing Memorandum signed by the EC and the Republic of Slovenia for 2000. Legal basis for
tendering is the Decree on ratification of
the Framework Agreement between the
Government of the Republic of Slovenia
and the European Community Commission

on Implementation of Measures related to
Financial, Technical and other Forms of
Cooperation (OG RS 56/93), the Financial Regulations of 21th December 1977
applicable to the General Budget of the
European Communities, at last amended
by Council Regulation (EC) No.2458/98
of 23 November 1998 and in particular
Title IX, External Aid, and Public Procurement Law, section 2a of Article 2 (OG RS
39/00, 102/00).
The Ministry of Interior
Ob-93090
Obvestilo o razpisu za izbiro
dobavitelja opreme
Nabava opreme za nadzor državne
meje Slovenija
1. Sklic objave: EuropeAid/115126/
D/D/S/SI.
2. Postopek: odprti.
3. Program: Phare.
4. Financiranje: Phare – Projekt
SI0103.01/1.
5. Podpisnik pogodbe: Ministrstvo za
notranje zadeve.
Pogodbena specifikacija
6. Opis pogodbe
V skladu s finančnim memorandumom,
ki sta ga v okviru programa PHARE sklenili
Evropska komisija in Vlada Republike Slovenije, so ponudniki vabljeni, da oddajo ponudbo za dobavo opreme za nadzor državne meje v štirih sklopih.
7. Število in naslovi sklopov
Razpis obsega štiri sklope za naslednjo
opremo:
– sklop 1: tehnična oprema za kontrolo
na mejnih prehodih – kriminalistična
oprema,
– sklop 2: tehnična oprema za kontrolo
na mejnih prehodih – tehnična oprema,
– sklop 3: tehnična oprema za zaščito v
območju izza mejnih prehodov – radar,
– sklop 4: tehnična oprema za zaščito v
območju izza mejnih prehodov – vozila.
Ponudnik lahko odda ponudbo za en
sam sklop ali za več sklopov ali za vse
sklope. Ponujena oprema mora v celoti
ustrezati opisu, ki je naveden v tehnični
specifikaciji.
Pogoji za prijavo
8. Primernost in pravilo o poreklu blaga
Razpis je pod enakimi pogoji odprt za
vse fizične ali pravne osebe (ki nastopajo
bodisi posamično ali v konzorciju ponudnikov) iz držav članic in iz držav ali območij
regij, ki so vključene in/ali pooblaščene z
uredbo ali drugimi specifičnimi instrumenti, ki se nanašajo na program, v okviru katerega se financira pogodba (glej tudi
21. točko spodaj). Vsa oprema, dobavljena v okviru te pogodbe, mora imeti poreklo iz teh držav.
9. Razlogi za izključitev
Ponudniki morajo svoji vlogi priložiti izjavo, da ne spadajo v nobeno od kategorij, ki so navedene pod točko 2.3 ‘Manual
for Instructions for External Relations
Contracts’ (dostopno na internetnem naslovu: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).
10. Število ponudb
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Ponudniki (vključno s podjetji znotraj
ene pravne skupine, ostalimi člani istega
konzorcija in podizvajalci) lahko predložijo
eno ali več ponudb za enega ali več sklopov. Ponudbe za nepopoln sklop ne bodo
upoštevane. Vsak ponudnik lahko v svoji
ponudbi navede, da bo ponudil popust v
primeru, da bo njihova ponudba sprejeta
za več sklopov.
Ponudniki lahko pošljejo ponudbo za variantno rešitev kot dodatek k ponudbi za
dobavo opreme, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
11. Razpisna garancija
Ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti razpisno garancijo v višini 1% cene za
vse ponujene sklope. Ta garancija bo po
končanem postopku razpisa vrnjena neuspešnim ponudnikom, uspešnemu ponudniku(-kom) pa potem, ko bodo pogodbo podpisale vse stranke. Razpisna garancija bo
unovčena, če ponudnik ne bo izpolnil obveznosti, ki so navedene v njegovi ponudbi.
12. Izvedbena garancija
Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu
pogodbe predložiti garancijo za izvedbo v
višini 10% pogodbene cene izražene v
evrih. Rok za predložitev garancije za izvedbo je največ 30 dni po prejemu pogodbe,
podpisane s strani pogodbenika. Če izbrani
ponudnik ne predloži te garancije v zahtevanem roku bo pogodba neveljavna. Pripravljena bo nova pogodba in poslana ponudniku, ki je predložil naslednjo ekonomsko najugodnejšo in tehnično ustrezno ponudbo.
13. Informativni sestanek
Informativni sestanek ni predviden.
14. Veljavnost ponudb
Ponudbe morajo biti veljavne najmanj
90 dni od dneva, določenega za oddajo
ponudb.
15. Maksimalni rok za dobavo opreme
Oprema mora biti dobavljena v naslednjih rokih:
– sklop 1: v roku 3 mesecev od podpisa
pogodbe;
– sklop 2: v roku 9 mesecev od podpisa
pogodbe;
– sklop 3: v roku 6 mesecev od podpisa
pogodbe;
– sklop 4: v roku 6 mesecev od podpisa
pogodbe.
Kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika
16. Kriteriji za izbor
Kriterij za izbor je sposobnost ponudnika za izvedbo podobnih pogodb.
Ponudbe morajo biti v skladu z administrativnim ocenjevalnim listom in tehničnimi zahtevami.
17. Kriteriji za dodelitev
Izbrana ponudba mora v celoti ustrezati
podrobnemu tehničnemu opisu in mora biti
ekonomsko najugodnejša ponudba.
Razpisni postopek
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na naslednjem internetnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti tudi na naslednjih dveh naslovih:
1. Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,

Št.

tel.
+386/1/472-57-84,
faks
+386/1/472-57-91; kontaktna oseba:
Nataša Grgasović,
2. Delegacija Evropske komisije v Republiki Sloveniji, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija; tel. +386/1/252-88-00,
faks +386/1/425-20-85; kontaktna oseba: dr. Angelika Mlinar.
Ponudbe morajo biti pripravljene na
podlagi standardne ponudbene dokumentacije. Ponudniki morajo dosledno upoštevati obliko in navodila za pripravo ponudbene dokumentacije, ki je vključena v razpisni
dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi z razpisom poslati pisno na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-57-84,
faks +386/1/472-57-91, kontaktna oseba:
Nataša Grgasović, ali na spletno stran
http://www.policija.si/en/ (Subfolder: Write
to us) z navedbo številke objave in naslova
projekta, vsaj 21 dni pred rokom za oddajo
ponudb, ki je določen v 19. točki. Podpisnik
pogodbe mora odgovoriti na vsa vprašanja
ponudnikov vsaj 11 dni pred rokom za oddajo
ponudb. Vsi odgovori bodo objavljeni tudi na
zgornji spletni strani. Na vprašanja, ki bodo
prispela kasneje, podpisnik pogodbe ne bo
dajal pojasnil.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe v zapečateni ovojnici morajo
biti dostavljene najkasneje do 20. 6. 2003
do 10. ure zjutraj, po lokalnem času, na
naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku, ne
bodo upoštevane.
20. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 20. 6.
2003 ob 11. uri po lokalnem času na Ministrstvu za notranje zadeve, Kotnikova 8,
1000 Ljubljana, Slovenija. Odpiranja ponudb se lahko udeleži le en predstavnik ponudnika, ki mora predati poverilnico zastopnika.
21. Pravna podlaga
Dobavo opreme financira Evropska komisija iz sredstev Phare v okviru Finančnega memoranduma, ki sta ga za leto 2000
podpisali Evropska komisija in Republika
Slovenija. Pravna podlaga za objavo razpisa
je Uredba o ratifikaciji okvirnega sporazuma med vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropske skupnosti o uresničevanju
ukrepov povezanih s finančnim, tehničnim
in drugimi oblikami sodelovanja (Uradni list
RS, št. 56/93), Finančni pravilnik z dne
21. decembra 1977, ki velja za Splošni proračun Evropske skupnosti, nazadnje dopolnjen z uredbo Sveta (EC) št. 2458/98 z
dne 23. novembra 1998, še posebej pa
poglavje IX, Zunanja pomoč, ter Zakon o
javnih naročilih, 2a odstavek 2. člena (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00).
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-93091
Supply Procurement notice
Supply of Equipment for the
State-border Control Slovenia
1. Publication reference: EuropeAid/
115126/D/S/SI.
2. Procedure: open.
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3. Programme: Phare.
4. Financing:
Phare
–
Project
SI0103.01/1.
5. Contracting authority: The Ministry of
Interior.
Contract specification
6. Contract description
In the context of the Financing Memorandum concluded between the European
Commission and the Government of the
Republic of Slovenia under the PHARE
Programme, offers are invited for the supply of equipment for the state-border control in four Lots.
7. Number and titles of Lots
The following supplies must be delivered:
– Lot 1: Technical Equipment for Border
control and border crossings – crime equipment,
– Lot 2: Technical Equipment for Border
control and border crossings – technical
equipment,
– Lot 3: Technical Equipment for Border
protection beyond border crossings (green
and blue border) – radar equipment,
– Lot 4: Technical Equipment for Border
protection beyond border crossings (green
and blue border) – vehicles.
Any Tenderer may tender for one lot only
or for several lots or all of the Lots. The
supplies tendered must fully conform with
the descriptions set out in the Technical
Specifications.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin
Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons [participating
either individually or in a grouping (consortium) of tenderers] of the Member States
and the countries and territories of the regions covered and/or authorised by the
Regulation or other specific instruments applicable to the programme under which the
contract is financed (see also item 21 below). All goods provided for this contract
must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration that
they are not in any of the situations listed in
Section 2.3 of the Manual of Instructions
for External Relations contracts (available
from the following Internet address:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/
index_en.htm).
10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the
same legal group, other members of the
same consortium, and sub-contractors) may
submit one or more tenders for one or several lots. Tenders for parts of a Lot will not
be considered. Any tenderer may state in
their tender that they would offer a discount
in the event that their tender is accepted for
more than one lot.
Tenderers may provide a tender for a
variant solution in addition to their tender
for the supplies required in the tender dossier. Variant solutions may be proposed as
a separate quotation in addition to the
present tender.
11. Tender guarantee
Tenderers must provide a tender guarantee of 1% of the offered total price of
lots tendered when submitting their tender
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proposal. This guarantee will be released
to unsuccessful tenderers once the tender
procedure has been completed and to
the successful tenderer(s) upon signature
of the contract by all parties. This
guarantee will be called upon if the
tenderer does not fulfil all obligations
stated in its tender.
12. Performance guarantee
The successful tenderer will be requested to provide a performance guarantee of 10% of the contract value in euro
when countersigning the contract. This
must be delivered within 30 days after receipt by the tenderer of the contract signed
by the Contracting Authority. If the selected
tenderer fails to provide such a guarantee
within this period, the contract will be void
and a new contract may be drawn up and
sent to the tenderer which has submitted
the next most economically advantageous,
compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit
No information meeting is planned.
14. Tender validity
Tenders must remain valid for a period
of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period
The supplies must be delivered for:
– Lot 1 within 3 months after signature
of the Contract;
– Lot 2 within 9 months after signature
of the Contract;
– Lot 3 within 6 months after signature
of the Contract;
– Lot 4 within 6 months after signature
of the Contract;
Selection and award criteria
16. Selection criteria
The selection criteria will be the
Tenderer’s capacity to execute similar contracts.
Compliance with administrative grid and
technical requirements.
17. Award criteria
The selected Tender has to comply fully
with the Technical Specifications and has
to be the economically most advantageous
offer.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender is available from the following internet address: http://europa.eu.int/
comm/europeaid/cgi/frame12.pl.
The tender dossier is also available for
collection at the following addresses:
1. Ministrstvo za notranje zadeve/The
Ministry of Interior, Štefanova 2, 1000
Ljubljana, Slovenia, tel. +386/1/472-57-84,
fax +386/1/472-57-91, Contact person:
Mrs. Nataša Grgasović.
2. Delegation of the European Commission in the Republic of Slovenia, Trg
Republike 3, SI-1000 Ljubljana, Slovenia,
tel.
+386/1/252-88-00,
fax
+386/1/425-20-85, Contact person: Ms.
Angelika Mlinar PhD.
Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the tender
dossier, whose format and instructions must
be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to:
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Ministrstvo za notranje zadeve/The Ministry
of Interior, Štefanova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenia, tel. +386/1/472-57-84, fax
+386/1/472-57-91, Contact person: Mrs.
Nataša Grgasović or to the following Web
site: http://www.policija.si/en/ (Subfolder:
Write to us), specifying the publication reference and the contract title, at least 21
days before the deadline for submission of
tenders given in item 19. The Contracting
Authority must reply to all tenderers’ questions at least 11 days before the deadline
for submission of tenders. The answers
will also be available at the above Web
site. No further clarifications will be given
after this date.
19. Deadline for submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be submitted at the latest on 20th June 2003 at
10.00 a.m. local time, at: Ministrstvo za
notranje zadeve/The Ministry of Interior,
Vložišče/Mail reception office, Štefanova 2,
1000 Ljubljana, Slovenia.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session
The tenders will be opened in public
session on 20th June 2003 at 11.00 a.m.
local time at Ministrstvo za notranje zadeve,
Kotnikova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija. Only
one Tenderer’s representative, submitting
the power of attorney, may attend the opening session.
21. Legal basis
Supply of equipment is financed by the
European Commission from Phare funds in
the framework of the Financing Memorandum signed by the EC and the Republic of
Slovenia for 2000. Legal basis for tendering is the Decree on ratification of the
Framework Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and
the European Community Commission on
Implementation of Measures related to Financial, Technical and other Forms of Cooperation (OG RS 56/93), the Financial
Regulations of 21st December 1977 applicable to the General Budget of the European Communities, at last amended by
Council Regulation (EC) No.2458/98 of
23rd November 1998 and in particular Title
IX, External Aid, and Public Procurement
Law, section 2a of Article 2 (OG RS 39/00,
102/00).
The Ministry of Interior
Ob-93368
Napoved razpisa za gradbena dela
izgradnja vodovoda Lucova–
Neradnovci–Stanjevci–Adrijanci
Občina Gornji Petrovci, Slovenija
1. Številka objave: 324-01/2003-56-BP.
2. Postopek: Local Open Tender.
3. Program: PHARE.
4. Financiranje: PHARE.
5. Sklenitelj pogodbe: Občina Gornji
Petrovci, Gornji Petrovci 31D, 9203 Gornji
Petrovci.
6. Opis del
Občina Gornji Petrovci namerava zgraditi vodovod za štiri naselja. Dolžina vodovoda je 28.631 m, izvajalec mora dobaviti
in namestiti vso električno in strojno opremo ter izvesti vsa gradbena dela.

7. Okvirno število in nazivi sklopov: vsa
dela bodo razpisana v enem sklopu.
8. Predviden čas objave razpisa: junij
2003.
9. Druge informacije
10. Pravna podlaga: PHARE National
Programme 2001 – Economic and Social
Cohesion, Strenghtening Slovenia at the Local Level, Lot B2, Water Supply.
Občina Gornji Petrovci
Ob-93369
Works Contract Forecast
Construction of the Waterworks
Lucova–Neradnovci–Stanjevci–
Adrijanci
Municipality Gornji Petrovci, Slovenia
1. Publication
reference:
324-01/
2003-56-BP.
2. Procedure: Local Open Tender.
3. Programme: PHARE.
4. Financing: PHARE National Programme 2001, National Agency of Regional
Development, Municipality Gornji Petrovci.
5. Contracting authority: Municipality of
Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31D, 9203
Gornji Petrovci.
6. Contract description: Municipality
Gornji Petrovci intends to construct waterworks for four settlements. The length of
the pipeline is 28.631 m, the contractor
has to supply and install complete electric
and machinery equipment and conduct all
civil works.
7. Indicative number and titles of Lots:
All works will be tendered in a single lot.
8. Intended timing of publication: June
2003.
9. Additional information
10. Legal basis: PHARE National
Programme 2001 – Economic and Social
Cohesion, Strenghtening Slovenia at the Local Level, Lot B2, Water Supply.
Municipality of Gornji Petrovci
Ob-93448
Na podlagi 5. člena Splošnih pogojev
poslovanja Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Ur. l. RS,
št. 117/00, 24/01, 106/01, 102/02 in
33/03) (v nadaljevanju: Splošni pogoji) Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije,
javni sklad, objavlja
javni razpis
za kreditiranje okoljskih naložb
27PO03A
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa so krediti Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: Sklad) za okoljske naložbe na ozemlju Republike Slovenije v skupnem znesku 4 milijarde SIT.
Krediti so namenjeni lokalnim skupnostim, gospodarskim družbam in drugim
pravnim osebam ter samostojnim podjetnikom posameznikom za naložbe oziroma zaključene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v:
1. čiščenje in odvajanje odpadnih voda,
pri čemer bodo upoštevani pogoji in roki za
pridobitev državnih pomoči, določeni z
Uredbo o taksi za obremenjevanje vode
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(Uradni list RS, št. 41/95, 44/95, 8/96,
124/00 in 49/01);
2. ravnanje z odpadki, ki se nanašajo na
gradnjo ali širitev odlagališč nenevarnih odpadkov oziroma izvedbo sanacijskih ali drugih del za prilagoditev obstoječih odlagališč
za odlaganje nenevarnih odpadkov predpisanim zahtevam, pri čemer bodo upoštevani pogoji in roki za pridobitev državnih pomoči, določeni z Uredbo o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 70/01);
3. gradnjo ali rekonstrukcijo obratov ali
nakup naprav, namenjenih ločenemu zbiranju, razvrščanju, obdelavi, predelavi in končnemu ravnanju z odpadki z namenom zmanjšanja obremenjevanja okolja;
4. obnovo in izgradnjo javnih sistemov
za oskrbo s pitno vodo;
5. zmanjševanje obremenjevanja okolja
(smernica IPPC) v dejavnostih iz priloge 1
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 106/01
in št. 17/03);
6. zmanjševanje obremenjevanja zraka,
če se le-te nanašajo na gradnjo ali rekonstrukcijo naprav, ki obremenjujejo zrak s
hlapnimi organskimi spojinami zaradi uporabe organskih topil (smernica VOC);
7. gradnjo ali rekonstrukcijo velikih kurilnih naprav z namenom zmanjševanja obremenjevanja zraka;
8. gradnjo ali rekonstrukcijo sežigalnic
odpadkov in naprav za so-sežig z namenom
zmanjševanja obremenjevanja zraka;
9. zmanjševanje obremenjevanja zraka
iz naprav za pridobivanje aluminija, proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov, pridobivanje cementa, predelavo sive litine,
ferozlitin in jekla, vroče pocinkanje, proizvodnjo in predelavo lesnih tvoriv in pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin;
10. varčevanje z energijo, če se poraba
energije na enoto proizvoda zmanjša vsaj
za 15%, oziroma za naložbe v soproizvodnjo električne in toplotne energije, če je
naprava priključena na javno električno
omrežje in se izraba primarne energije poveča vsaj za 5%;
11. rabo obnovljivih virov energije (biomasa, geotermalna in vodna energija, energija sonca, vetra in okolice);
12. okoljske naložbe v kmetijskih gospodarstvih za prilagoditev novim minimalnim
standardom EU;
13. zmanjšanje izgub toplotne energije v
obstoječih objektih za vsaj 15%;
14. zmanjšanje onesnaževanja zraka iz
razpršenih virov v urbanih naseljih.
Naložbe, za katere bodo dodeljeni krediti po tem razpisu, morajo biti pričete po
1. 10. 2002. Noben plačilni dokument (račun, situacijski obračun itd.), ki se nanaša
na fizično izvedbo dela naložbe, ki predstavlja upravičene stroške po tem razpisu
oziroma osnovo za izračun odobrenega
kredita, ne sme biti starejši od tega datuma, kar mora kandidat zagotoviti s posebno izjavo, ki je del razpisne dokumentacije. Naložbe po tem razpisu morajo biti zaključene v 2 letih od datuma izdaje odločbe o dodelitvi kredita. Dokazilo o zaključku

naložbe je zaključni obračun izvajalca, ki
ga spremlja izjava investitorja, da je naložba, za katero je bil odobren kredit, zaključena in izpolnjuje vse zahteve iz odločbe o
dodelitvi kredita.
2. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) Usposobljenost kandidata
Na razpis se lahko prijavijo lokalne skupnosti, gospodarske družbe in druge pravne
osebe ter samostojni podjetniki posamezniki. Na razpis se lahko prijavijo tiste gospodarske družbe, ki so po bančni klasifikaciji
razvrščene v bonitetni razred A, B ali C.
b) Splošni pogoji kreditiranja
Pri dodeljevanju kreditov veljajo naslednje omejitve državnih pomoči:
– V primeru prilagajanja malih in srednje
velikih podjetij novim okoljevarstvenim standardom, ki veljajo v Evropski uniji, intenzivnost pomoči ne sme presegati 15% upravičenih stroškov, vendar le v obdobju 3 let od
uveljavitve nacionalnih standardov.
– Za prilagajanje nacionalnim standardom, če so le-ti strožji od predpisanih v
Evropski uniji ali slednjih sploh ni, intenzivnost pomoči ne sme presegati 30% upravičenih stroškov za velika podjetja in 40%
upravičenih stroškov za majhna in srednje
velika podjetja. Ta določba se uporablja tudi v primerih prostovoljnega investiranja v
varstvo okolja, ko okoljevarstveni standardi
niso predpisani.
– Za naložbe v varčevanje z energijo, v
kogeneracijo in v obnovljive vire energije
intenzivnost pomoči ne sme presegati 40%
upravičenih stroškov za velika podjetja in
50% za majhna in srednje velika podjetja. V
primerih daljinskega ogrevanja z obnovljivimi viri energije in v primerih kogeneracij, ki
kot primarni vir uporabljajo obnovljive vire
energije, se delež pomoči iz prejšnjega
stavka poveča za 10 odstotnih točk, če je
sistem daljinskega ogrevanja oziroma proizvodnja iz kogeneracije edini vir oskrbe na
zaokroženem območju.
V primerih iz druge in tretje točke prejšnjega odstavka se delež pomoči poveča
za 10 odstotnih točk, če prejemnik pomoči
izvaja svojo dejavnost, ki je predmet dodeljevanja pomoči, na območju, ki je upravičeno do dodeljevanja regionalne pomoči in
pod pogojem, da se naložba ohrani v regiji
vsaj pet let po zaključku naložbe in prejemnik pomoči prispeva najmanj 25% vrednosti
naložbe iz lastnih sredstev, ki ne smejo vsebovati pomoči.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči velja
ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali sredstva EU) je pomoč dodeljena
oziroma, če je pomoč dodeljena po več
shemah hkrati.
Vloga za odobritev pomoči mora vsebovati tudi izjavo prejemnika sredstev, koliko
sredstev državne pomoči je že prejel za isti
namen iz drugega javnega vira (točka 3.c
tega razpisa).
Zgornje omejitve ne veljajo za naložbe v
gradnjo in rekonstrukcijo infrastrukturnih objektov in naprav za izvajanje republiških in
obveznih lokalnih javnih služb varstva okolja, če naložbo izvaja lokalna skupnost ali
drug investitor po njenem pooblastilu.
Odobreni kredit lahko obsega največ
70% od vrednosti upravičenih stroškov na-
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ložbe. Na razpis je mogoče prijaviti le naložbe oziroma faze naložb, ki s strani sklada
še niso bile kreditirane.
Skupna zadolženost kreditojemalca pri
skladu ne sme presegati 1,6 milijarde SIT
(za izvajalce naložb v javno infrastrukturo,
namenjeno izvajanju obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja) oziroma 1 milijarde SIT (ostali kreditojemalci).
Krediti se odplačujejo v četrtletnih obrokih.
Odplačilna doba lahko znaša največ 15 let
z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice lahko znaša največ dve leti.
V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s področja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa
ipd., je odplačilna doba s pogojem vezana
na veljavnost takšnega akta.
Kredit bo potrebno zavarovati s predložitvijo:
– štirih bianco menic s pooblastilom za
izpolnitev
in
– enega ali več izmed naslednjih zavarovalnih instrumentov (ne velja za lokalne skupnosti):
1. ustrezno zavarovanje s strani države;
2. nepreklicna brezpogojna garancija na
prvi poziv prvovrstne banke;
3. drugo prvovrstno zavarovanje, opredeljeno v Sklepu Banke Slovenije (v nadaljevanju: sklep) o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic (Ur. l. RS, št. 32/99);
4. poroštvo občine;
5. za Sklad sprejemljiva hipoteka na tržno zanimivi nepremičnini, ki se praviloma
ne uporablja za namene družbenih dejavnosti oziroma javne infrastrukture, v vsaj
dvakratni vrednosti kredita sklada, ki so mu
prištete terjatve, ki so že vpisane v zemljiško knjigo;
6. zastava vrednostnih papirjev, ki po
sklepu iz tretje alinee tega odstavka niso
opredeljeni kot prvovrstno zavarovanje in
kotirajo na borzi;
7. druga, po posebnem predhodnem dogovoru za sklad sprejemljiva zavarovanja, ki
nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev
dolžnikovih obveznosti.
V primeru zavarovanja z instrumenti iz
pete, šeste in sedme alinee prejšnjega odstavka mora kreditojemalec predhodno
pridobiti tudi pozitivno bonitetno mnenje
Sklada.
Letna obrestna mera je (po izbiri kreditojemalca):
A) za kredite v tolarjih:
– temeljna obrestna mera (TOM) + 0,9%
za kredite, zavarovane z instrumenti iz alinej
1 – 4 tretjega odstavka te točke in kredite,
dane lokalnim skupnostim;
– temeljna obrestna mera (TOM) + 1,1%
za kredite, zavarovane z instrumenti iz alinej
5 – 7 tretjega odstavka te točke;
– temeljna obrestna mera (TOM) + 0,6%
za kredite, s katerimi se financirajo naložbe
na območju narodnih, regijskih in krajinskih
parkov, ne glede na vrsto zavarovanja.
Za obračun revalorizacije se uporablja:
temeljna obrestna mera (TOM), ki jo
skladno z Zakonom o predpisani obrestni
meri, zamudnih obrestih in temeljni obrestni meri (Ur. l. RS, št. 45/95) predpisuje
Banka Slovenije. V primeru spremembe
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predpisanega načina revalorizacije si sklad
pridržuje pravico do spremembe obrestnih
mer.
B) za kredite v tolarjih z valutno klavzulo
v EUR
– trimesečni EURIBOR + 0,9% za kredite, zavarovane z instrumenti iz alinej 1 – 4
tretjega odstavka te točke in kredite, dane
lokalnim skupnostim;
– trimesečni EURIBOR + 1,1% za kredite, zavarovane z instrumenti iz alinej 5 – 7
tretjega odstavka te točke;
– trimesečni EURIBOR + 0,6% za kredite, s katerimi se financirajo naložbe na območju narodnih, regijskih in krajinskih parkov, ne glede na vrsto zavarovanja.
c) Finančni kriteriji in merila za dodeljevanje kreditov
Kredit lahko pridobijo tisti kandidati, ki:
– predložijo investicijsko dokumentacijo,
izdelano v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur. l. RS, št.
82/98, 86/98, 43/99, 79/99 in 39/00)
oziroma Uredbo o enotni metodologiji za
izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja za objekte in naprave
javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št.
115/02) in
– izpolnjujejo naslednja finančna merila
(ne velja za lokalne skupnosti):
– pozitiven donos iz poslovanja v preteklem letu (donos je enak znesku amortizacija, povečanemu za znesek dobička ali
zmanjšanemu za znesek izgube);
– pozitivna interna stopnja donosnosti naložbe;
– pozitiven finančni tok kreditojemalca za dobo odplačila kredita.
d) Prednostni kriteriji in merila za dodeljevanje kreditov
Prednost pri dodelitvi kredita imajo kandidati, ki v postopku vrednotenja vlog skladno z 12. členom Splošnih pogojev dosežejo višje število točk.
Kriteriji za vrednotenje vlog in določitev
vrstnega reda kandidatov za pridobitev kredita so:
– pripravljenost projekta (največ 10 točk)
(delež sofinanciranja, stopnja pripravljenosti za začetek del, delež lastnih virov);
– okoljski kriteriji (največ 30 točk) (trajnostni razvoj, celovit pristop investitorja k
reševanju okoljske problematike, izpolnjevanje mednarodnih obveznosti, stopnja prioritete iz nacionalnega programa varstva
okolja);
– ustreznost tehnoloških rešitev (največ
20 točk);
– stopnja ogroženosti okolja (največ 40
točk) (zavarovana območja – narodni, regijski in krajinski parki, narodni rezervati in
naravni spomeniki, okoljsko občutljivejša
območja, stopnja zmanjšanja obremenitve
okolja).
Kriteriji so podrobneje razloženi v Splošnih pogojih in razpisni dokumentaciji.
d) Višina kredita
Do kredita so upravičeni kandidati, ki
dosežejo vsaj 25 točk. Doseženemu številu točk se prišteje število 15. Dobljeno število pomeni delež (v %) kreditiranja upravičenih stroškov naložbe. Delež kreditiranja
naložbe ne more v nobenem primeru preseči 70%.
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3. Vsebina vloge
Prijava za dodelitev kredita mora skladno z veljavnim Navodilom o obvezni vsebini vloge in obvezni zahtevani dokumentaciji
(v nadaljevanju: Navodilo) vsebovati:
a) vlogo za dodelitev kredita s podatki o
kandidatu in naložbi (sestavni del razpisne
dokumentacije) z dokazili, zahtevanimi v razpisni dokumentaciji;
b) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v Navodilu in v razpisni dokumentaciji;
c) izjavo kandidata o že prejetih sredstvih državne pomoči za nameravano naložbo iz drugih javnih virov;
d) upravno dovoljenje za kreditirano naložbo (opredeljeno v Navodilu in v razpisni
dokumentaciji) oziroma če gre za naložbo,
za katero takšno dovoljenje ni potrebno, izjavo/dokazilo proizvajalca opreme o skladnosti z okoljskimi predpisi;
e) projektno dokumentacijo in poročilo
oziroma strokovno oceno o vplivih naložbe
na okolje, skladno z opredelitvijo v Navodilu
in v razpisni dokumentaciji;
f) investicijsko dokumentacijo za obravnavano naložbo, izdelano v skladu z ustrezno metodologijo, opredeljeno v točki 2 tega
razpisa.
4. Pogodba in zavarovanje
Pred dodelitvijo kredita bodo morali kandidati poravnati vse zapadle obveznosti do
sklada, pred sklenitvijo kreditne pogodbe
pa bodo morali upravičenci plačati nadomestilo za sklenitev kreditne pogodbe skladno s Tarifnim pravilnikom o nadomestilu za
kreditiranje naložb varstva okolja (Ur. l. RS,
št. 92/02) (v nadaljevanju: Tarifni pravilnik)
ter predložiti sklep ustreznega organa o najemu kredita in menice, v primeru, da je
kreditojemalec lokalna skupnost, pa še soglasje ministra, pristojnega za finance, k pogodbi o zadolžitvi.
Pred prvim črpanjem sredstev bodo morali kandidati predložiti še ustrezne zavarovalne instrumente, tisti, ki so zavezani k izvajanju naložb skladno z Zakonom o javnih
naročilih pa tudi sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.
V primeru odstopa od kreditne pogodbe
oziroma v primerih spremembe zavarovanja
nosi kreditojemalec stroške skladno z vsakokrat veljavnim Tarifnim pravilnikom.
5. Črpanje odobrenega kredita
Odobreni kredit lahko upravičenec črpa
na podlagi sklenjene kreditne pogodbe. Črpanje kredita je dokumentarno. Ustrezni deleži sredstev bodo kreditojemalcem oziroma izvajalcem nakazovani po predložitvi
ustreznih dokumentov (pogodbe, računi,
predračuni, mesečne situacije dotlej opravljenih del).
6. Informiranje kandidatov
Dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na Ekološko razvojnem skladu Republike Slovenije, javnem skladu, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20,
telefaks 01/241-48-60 in na spletni strani
www.ekosklad.si.
7. Rok in način prijave
Razpis je odprt do porabe razpisanih
sredstev oziroma najkasneje do 30. 10.
2003. Obravnavane bodo vloge, ki bodo
prispele na sklad v času od 9. 5. 2003 do
zaključka razpisa.

Kandidati se lahko dogovorijo za pošiljanje razpisne dokumentacije na njihov naslov vsak delovni dan od objave razpisa dalje na Eko skladu, j.s., Trg republike 3,
1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20. Pred
pošiljanjem razpisne dokumentacije morajo
kandidati posredovati dokazilo o plačilu stroškov tiskovin v višini 15.000 SIT ter navesti
naslov, telefon/telefaks z navedbo kontaktne osebe kandidata, naziv naložbe in okvirno višino zaprošenih sredstev.
Vloge na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami je treba oddati za vsako
naložbo posebej.
Ob vložitvi vloge so kandidati dolžni plačati upravno takso v višini 200 točk oziroma
na dan objave razpisa 3.400 SIT. Upravno
takso plačajo v upravnih kolekih, ki jih pripnejo na vlogo.
8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev upravičencem se uporablja postopek, določen
z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in 70/00). Zoper
odločbo ima kandidat pravico pritožbe na
Ministrstvo za okolje in prostor.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, javni sklad
Ljubljana
Ob-93449
Na podlagi 5. člena Splošnih pogojev
poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja (Ur. l. RS, št. 117/00,
24/01, 106/01, 102/02 in 33/03) Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja
javni razpis
za kreditiranje naložb za zmanjšanje
onesnaževanja zraka in drugih
okoljskih naložb občanov 28OB03A
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je ugodno kreditiranje
občanov za naložbe na območju Republike
Slovenije v enega izmed naslednjih namenov:
A – raba obnovljivih virov energije za pripravo sanitarne tople vode
– namestitev naprav ali sistemov za pripravo sanitarne tople vode, ki uporabljajo
obnovljive vire energije (npr. toplotne črpalke, solarni sistemi, sistemi za izkoriščanje
geotermalne energije, energije iz lesne ali
druge biomase itd.);
B – raba obnovljivih virov energije za
ogrevanje prosotrov
– namestitev naprav ali sistemov za
ogrevanje prostorov, ki izkoriščajo obnovljive vire energije in/ali zmanjšujejo emisije
v ozračje (toplotne črpalke, aktivni in pasivni solarni sistemi, sistemi za izkoriščanje geotermalne energije, energije iz lesne ali druge biomase, daljinsko ogrevanje itd.);
C – raba obnovljivih virov energije za
pridobivanje električne energije v gospodinjstvih
– namestitev naprav za pridobivanje
električne energije iz sončne energije ali
energije vetra z nazivno močjo do 50 kW;
D – zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi stanovanjskih objektov
– vgradnja zunanjega stavbnega pohištva (okna, vrata, steklene stene ipd.) z nizko
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toplotno prehodnostjo Umax=1,1 W/m2K za
zasteklitev oziroma Umax=1,6 W/m2K za
cele elemente;
– izvedba toplotne izolacije zunanje lupine (fasade ali strehe) obstoječih stanovanjskih objektov (dmin = 6 cm za fasade,
dmin = 15 cm za strehe);
E – gradnja ali rekonstrukcija stanovanjskih objektov, pri katerih bodo skupne toplotne izgube vsaj za 15% nižje od predpisanih
– vgradnja zunanjega stavbnega pohištva (okna, vrata, steklene stene ipd.) z nizko
toplotno prehodnostjo Umax=0,9 W/m2K
za zasteklitev oziroma Umax=1,4 W/m2K
za cele elemente);
– izvedba toplotne izolacije zunanje lupine (fasade ali strehe) obstoječih stanovanj
skih objektov (dmin = 8 cm za fasade,
dmin = 15 cm za strehe);
F – nakup okolju prijaznih vozil
– nakup osebnih avtomobilov in motornih koles na električni (akumulatorji, gorivne celice) ali hibridni pogon;
G – ukinjanje greznic in ponikovalnic
– priključitev obstoječih objektov na javno kanalizacijsko omrežje;
– nakup in gradnja malih (individualnih
ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode;
H – nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi
– zamenjava strešne kritine, ki vsebuje
azbestna vlakna (npr. salonit);
– zamenjava vodovodnih cevi iz materialov, ki vsebujejo azbest in težke kovine (svinec, cink, …);
J – zmanjšanje porabe pitne vode
– namestitev naprav za zbiranje in distribucijo deževnice.
Iz razpisanih sredstev bo mogoče financirati vsa dela in nakupe opreme, potrebne
za izvedbo naložb iz prejšnjega odstavka.
2. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev po tem razpisu znaša 900 milijonov SIT.
3. Pogoji kreditiranja
a) Splošni pogoji kreditiranja
Višina kredita

1.000.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
Višina kredita

2.500.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.200.000,00
3.200.000,00

Št.

Do pridobitve kredita po tem razpisu so
upravičeni:
– lastniki objektov ali njihovih zaključenih delov;
– najemniki objektov ali njihovih zaključenih delov s pisnim dovoljenjem lastnika;
– ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, njuni otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) upravičencev iz
predhodnih alinej s pisnim dovoljenjem lastnika.
Za kredite za posamezno investicijo lahko zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer
skupna višina tako odobrenih kreditov ne more preseči 80% vrednosti investicije. Kredit
lahko pridobijo občani, ki imajo zadostne redne mesečne dohodke in kredit zavarujejo
pri Zavarovalnici Triglav. d.d., Ljubljana.
b) Finančni pogoji kreditiranja
S krediti sklada je mogoče financirati do
80% vrednosti investicij iz prve točke. Najvišji posamični kredit znaša 3,2 milijona SIT.
Najdaljša odplačilna doba za kredite po tem
razpisu znaša 6 let. Občani bodo kredit vračali v mesečnih anuitetah, ki praviloma ne
smejo biti nižje od 10.000 SIT in praviloma
ne višje od prostega dela ene tretjine povprečnih rednih dohodkov v zadnjih treh mesecih s tem, da mora po odbitju odtegljajev
(upravno administrativne prepovedi, sodne
izvršbe ali davčne prisilne izterjave) kreditojemalcu ostati za izplačilo najmanj znesek v
višini minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost. Pri obračunu anuitet se bo uporabljal konformni način izračuna, s praviloma polletnim spreminjanjem anuitet.
Letna obrestna mera je 1,0%.
Za obračun revalorizacije se uporablja temeljna obrestna mera (TOM), ki jo skladno z
Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Ur. l.
RS, št. 45/95 in 109/01) predpisuje Banka
Slovenije. V primeru spremembe predpisanega načina revalorizacije si sklad pridržuje
pravico do spremembe obrestnih mer.
Efektivna obrestna mera je prikazana v
tabeli.

Rok

Anuiteta

Skupna
EOM*

Realna
EOM*

36
72
36
72
36
72

30.878,00
17.050,00
46.316,00
25.574,00
61.755,00
34.099,00

10,60%
9,81%
9,94%
9,29%
9,61%
9,03%

4,17%
3,43%
3,55%
2,94%
3,24%
2,69%

Rok

Anuiteta

Skupna
EOM*

Realna
EOM*

36
72
36
72
36
72

77.194,00
42.624,00
92.362,00
51.148,00
98.808,00
54.558,00

9,41%
8,87%
9,29%
8,76%
9,25%
8,73%

3,06%
2,54%
2,94%
2,44%
2,90%
2,41%

*Efektivna obrestna mera (EOM) je informativne narave. Izračun upošteva razpisne
pogoje, TOM = 0,5% mesečno, tečaj 1 EUR = 232,2917 SIT in predpostavko, da je kredit
odobren in prenesen v odplačevanje na dan 30. 4. 2003. EOM se spremeni, če se
spremenijo: višina kredita, TOM, obrestna mera, datum odobritve kredita, doba odplačevanja kredita, tečaj EUR, cena zavarovanja. Pri izračunu niso zajeti stroški, navedeni v
18. členu Zakona o potrošniških kreditih.

42 / 9. 5. 2003 / Stran 2389

c) Ostale določbe
Kreditojemalec se bo ob podpisu pogodbe obvezal, da bodo vsa dela opravljena skladno z razpisnimi pogoji in veljavnimi
predpisi. Nespoštovanje tega določila pomeni nenamensko porabo sredstev.
Kreditne pogodbe bodo vsebovale klavzulo, s katero se bo kreditojemalec zavezal
v primeru navajanja neresničnih navedb v
prijavi ali nenamenske porabe sredstev takoj vrniti celotni znesek kredita, obrestovan
od dneva črpanja do vračila kredita po zakonski zamudni obrestni meri. Ta klavzula
ne izključuje možnosti, da sklad proti takemu kreditojemalcu uporabi tudi druga pravna sredstva.
4. Vsebina vloge
Razpisno dokumentacijo z obrazci za
vlogo kandidati naročijo na Eko skladu, j.s.,
tel. 01/241-48-20 ali v Novi KBM, d.d. (v
nadaljevanju: NKBM), tel. 02/229-28-06 ali
02/229-28-61 in jo prejmejo po pošti. V
razpisni dokumentaciji so podrobno opredeljena dokazila, ki jih mora kandidat kot
sestavni del vloge predložiti za posamezen
tip investicije. Vloga mora vsebovati:
a) prijavo s podatki o kreditojemalcu in
objektu;
b) dovoljenje pristojnega upravnega organa, kadar je le-to potrebno za nameravano investicijo (opredeljeno v Navodilu o obvezni vsebini vloge in obvezni zahtevani dokumentaciji za prijavo na razpise Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Ur. l. RS, št. 21/01);
c) dokazilo o lastništvu objekta, če je
upravno dovoljenje starejše od 1 leta ali za
izvedbo investicije ni potrebno;
d) predračun, izdelan v skladu z razpisnimi pogoji na osnovi zakonsko opredeljene projektne dokumentacije, s popisom del
in materiala ter navedbo odgovorne osebe
za izvedbo del;
e) izjavo lastnika nepremičnine, da je seznanjen z vrsto in obsegom del na objektu;
f) izjavo izvajalca oziroma dobavitelja (sestavni del razpisne dokumentacije):
– da bo opravil poseg skladno z razpisnimi pogoji in veljavnimi predpisi;
– da bodo vsa dela končana najkasneje
v petih mesecih;
– da bo ob zaključku del pridobil dokazilo o ustreznosti izvedenih del (opredeljeno v razpisni dokumentaciji);
g) kopijo sklepa o registraciji izvajalca, iz
katere je razvidno, da izvajalec izpolnjuje
pogoje za opravljanje ustrezne dejavnosti;
h) pri namenih iz točk 1.D) in 1.E) tega
razpisa izvleček iz projekta ali ustrezno dokazilo s strani proizvajalca ali dobavitelja materiala ali opreme, ki izkazuje njegove poglavitne fizikalne oziroma tehnične lastnosti;
i) potrdilo o plačilu upravne takse.
5. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od
9. 5. 2003 dalje. Razpis velja do porabe
razpisanih sredstev, vendar najkasneje do
31. 5. 2004.
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili
osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad,
j.s., Trg republike 3, 1000 Ljubljana. Ob
vložitvi vloge je dolžan plačati upravno takso v višini 200 točk. Upravno takso plača
s položnico, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
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6. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev upravičencem se uporablja postopek, določen
z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99). Zoper odločbo
ima prosilec pravico pritožbe na Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo.
Stroške obdelave in spremljanja vlog ter
kreditnega zavarovanja NKBM zaračuna
kandidatu skladno s tarifnim pravilnikom
Sklada in zavarovalno pogodbo, in sicer:
– za sklenitev pogodbe v enkratnem znesku 38,35 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
obračuna,
– za vodenje kredita enkrat letno 28,12
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan obračuna,
– za zavarovanje kredita z odplačilno dobo do 3 leta 1,84% od zneska glavnice
kredita, povečanega za obresti v prvem letu
odplačevanja,
– za zavarovanje kredita z odplačilno dobo do 6 let 2,5% od zneska glavnice kredita, povečanega za obresti v prvem letu odplačevanja.
7. Poraba in odplačevanje kreditov
Skupaj s pozitivno odločbo prejme kreditojemalec po pošti potrebne obrazce za
ugotovitev višine dohodkov in kreditne sposobnosti. Izpolnjene obrazce pošlje na naslov Nova KBM, d.d., Ekspozitura Tyrševa,
Tyrševa 2, 2505 Maribor. Banka pregleda
dokumente in zahteva morebitne dopolnitve
ter sestavi kreditno pogodbo, ki jo pošlje
kreditojemalcu v podpis v bančno poslovalnico, ki jo je kreditojemalec izbral v obrazcu
za vlogo.
Kreditne pogodbe kandidatov, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje, bodo podpisane s strani sklada oziroma njegovega pooblaščenca v desetih delovnih dneh po prejemu dokumentov iz prejšnjega odstavka.
Kreditojemalec mora skleniti kreditno pogodbo v roku deset dni od dneva, ko ga je
NKBM pozvala k podpisu pogodbe, sicer
se šteje, da je odstopil od vloge. Rok za
zaključek investicije je 5 mesecev od datuma sklenitve kreditne pogodbe.
V petih delovnih dneh po prejemu podpisane pogodbe NKBM nakaže na žiro račun izbranega izvajalca del sredstva v višini
60% odobrenega zneska. Po izplačilu začne NKBM za izplačani del kredita obračunavati pogodbene obresti.
Preostalih 40% odobrenega zneska
NKBM nakaže na žiro račun izvajalca v petih delovnih dneh po predložitvi dokazila o
zaključku del, ki je za vsak tip investicije
opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Pred
izplačilom preostalih 40% odobrenega zneska lahko kreditojemalec pisno zaprosi
Sklad za znižanje že odobrenega kredita.
Če kreditojemalec najpozneje pet delovnih dni pred potekom roka petih mesecev
ne dostavi dokazila iz prejšnjega odstavka,
ga NKBM pisno obvesti o prekoračitvi roka.
V primeru upravičenih razlogov lahko kreditojemalec pred potekom petmesečnega roka pisno zaprosi sklad za podaljšanje roka
za predložitev dokazila o zaključku del. Če
se ne odzove na obvestilo NKBM, pravica
do preostalih 40% odobrenega zneska kredita zapade, hkrati pa zaradi nenamenske
porabe sredstev sklad lahko sproži posto-
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pek za takojšnje vračilo dotlej izplačanih
sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi za čas od črpanja sredstev in s
stroški izterjave.
Po črpanju celotnega odobrenega zneska
ali po črpanju 60% odobrenega zneska in
zapadlosti pravice do preostanka kredita po
določilih predhodnega odstavka banka prenese kredit v odplačilo prvega v naslednjem
mesecu in prične z zaračunavanjem anuitet
kreditojemalcu. O prenosu kredita v odplačilo
banka pisno obvesti kreditojemalca.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, javni sklad
Ljubljana
Ob-93351
Na podlagi 7.a in 11. člena Zakona o
uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, 45/95,
34/96, 60/99), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja (Ur.l.RS, št. 45/02;
v nadaljevanju: Splošni pogoji) ter Sklepa
Vlade RS z dne 3. 4. 2003 o sprejemu
Poslovnega in finančnega načrta Javnega
sklada za leto objavlja Javni sklad RS za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja (v nadaljevanju: Javni sklad)
javni razpis
za dodelitev sredstev za ustvarjanje
gospodarske osnove za avtohtoni
narodni skupnosti za leto 2003
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodeljevanje dolgoročnih ugodnih posojil in nepovratnih sredstev za namene opredeljene v točkah A, B
in C, II. poglavja tega razpisa.
1. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev za posojila je
300,000.000 SIT. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je 100,000.000 SIT.
2. Upravičenci
Pravico kandidiranja imajo fizične in
pravne osebe za projekte, ki se bodo izvajali na narodnostno mešanih območjih v občinah: Lendava, Dobrovnik, Moravske Toplice, Hodoš, Šalovci, Piran, Koper in Izola.
II. Nameni in pogoji dodeljevanja sredstev
A) Razvoj kmetij in dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah:
Do spodbud za namene naložbe v razvoj
kmetij in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
so upravičene fizične in pravne osebe, ki
opravljajo kmetijsko in živilsko dejavnost oziroma storitve kmetijstva in imajo stalno prebivališče ali sedež v občinah in območjih
navedenih v tem javnem razpisu.
Podpora ekonomski diverzifikaciji podeželja – alternativni dohodkovni viri: ustvarjanje zaposlitvenih možnosti za kmete in njihove družine, razvijanje podeželskega turizma,
ustanavljanje malih predelovalnih obratov,
ohranjanje tradicionalnih obrti in organiziranje prodaje s sofinanciranjem izgradnje pomožnih objektov na kmetijah in turističnih kapacitet na kmetijah, izdelave blagovnih
znamk in promocije produktov podeželja.
Delež sofinanciranja projektov je do 50%
upravičenih stroškov vrednosti naložbe (de-

lež nepovratnih sredstev do 20%, posojilo
do 30%).
Podporo programom za preusmeritev in
prenovo kmetijske proizvodnje in predelave: investicije, ki zagotavljajo večjo konkurenčnost in razvoj kmetij, kmetijskih zadrug
in kmetijskih obratov, preusmeritev, tehnološka prenova, specializacija in koncentracija proizvodnje in predelave, zagotavljanje
prilagoditve tržnemu povpraševanju, podpora posameznim specifičnim programom preusmeritve in prenove.
Delež sofinanciranja projektov je do 35%
upravičenih stroškov vrednosti naložbe (delež nepovratnih sredstev do 15%, posojilo
do 20%).
Projekti, ki bodo predmet sofinanciranja
lahko zajemajo investicije v osnovna sredstva (upravičeni stroški):
– stroške gradnje, pridobitve ali izboljšanja nepremičnine,
– nove stroje in opremo, vključno s programsko opremo,
– nakup kmetijskih zemljišč,
– ureditev in obnova sadovnjakov in vinogradov,
– nakup živali.
B) Začetne investicije v proizvodne in
storitvene objekte in opremo
Do spodbud za ta namen so upravičene
gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, organizirani po zakonu, ki
ureja gospodarske družbe, ter zadruge oziroma zadružne zveze. Do spodbud iz prejšnjega odstavka niso upravičene družbe, ki
poslujejo v sektorjih jeklarstva in premogovništva.
– postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata, začetku nove
dejavnosti, ki pomeni spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem
proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacija ali modernizacije), nakupu proizvodnega obrata, ki se je zaprl ali
bi se zaprl, če ne bi bil prodan.
Projekti, ki bodo predmet sofinanciranja
lahko zajemajo investicije v osnovna sredstva (upravičeni stroški):
– stroške nakupa zemljišča,
– stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
– gradnjo in/ali nakup objektov,
– nakup strojev in opreme.
Delež sofinanciranja projektov je do 40%
upravičenih stroškov vrednosti naložbe (delež posojila do 30%, delež nepovratnih sredstev do 10%).
Pogoj za pridobitev posojila za začetne
investicije v proizvodne in storitvene objekte in opremo so:
– uporabljati se morajo izključno v proizvodnem obratu, ki je prejemnik regionalne
pomoči,
– obravnavati jih je treba kot sredstva, ki
se amortizirajo,
– kupljena morajo biti od tretje osebe
po tržnih pogojih,
– biti morajo vključena v aktivo podjetja
in ostati v regiji vsaj 5 let po zaključku investicije.
C) Pripravljalna dela za izvedbene projekte na območjih navedenih v poglavju I/2,
katerih namen bo predvsem:
– sofinanciranje izdelave poslovnih načrtov in investicijskih programov za vlagate-
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lje, ki se bodo prijavili na ta javni razpis za
namen A ali namen B,
– izdelava projektne dokumentacije za
izvedbena dela na območjih, ki jih opredeljuje ta razpis,
– študije in projektne zasnove,
– prostorska in investicijska dokumentacija,
– idejni ali izvedbeni del projektov širšega pomena.
Sofinanciranje izdelave poslovnih načrtov in investicijskih programov bo v višini do
50% od upravičenih stroškov. Do spodbud
pod namenom “C“ so upravičeni vlagatelji
po tem javnem razpisu z izjemo srednjih in
velikih gospodarskih družb. Prijavitelj projekta so lahko le Razvojne institucije z narodnostno mešanega območja.
Za namen A in B je namenjeno 300 mio
SIT posojilnih sredstev in 90 mio SIT nepovratnih sredstev. Za namen C pa je namenjeno 10 mio SIT nepovratnih sredstev.
III. Splošni pogoji
Upravičenec mora predložiti vlogo za
sredstva na obrazcu javnega sklada. Vrsta
obrazca je navedena v poglavju V. tega
razpisa.
Vloge za pomoč se mora oddati pred
začetkom izvajanja projekta, razen za projekte pod točko A v II. poglavju.
Upravičenec, ki je za isti namen za katerega bo uveljavljal pridobitev pomoči po tem
javnem razpisu že pridobil javna sredstva
oziroma državno pomoč, ne more pridobiti
pomoči po tem javnem razpisu. Kolikor je
upravičenec za isti namen, za katerega uveljavlja pridobitev sredstev po tem javnem
razpisu, že pridobil državno pomoč iz naslova ostalih javnih sredstev Republike Slovenije, potem skupna višina dodeljenih državnih pomoči ne sme preseči odstotka, ki
je določen za posamezen namen.
Upravičenec mora k obrazcu in zahtevnim prilogam iz poglavja V. tega razpisa priložiti še:
– opis investicije, če je vrednost projekta do vključno 3 mio SIT,
– poslovni načrt, če je vrednost projekta
od 3 mio SIT do vključno 7 mio SIT,
– investicijski program, če je vrednost
projekta nad 7 mio SIT, v skladu z predpisi
o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98, 43/99).
Posamezen upravičenec bo lahko po javnem razpisu pridobil skupno največ
30,000.000 SIT posojilnih in nepovratnih
sredstev.
Fizične osebe – začetniki, morajo po
zaključku investicije v predpisanem roku v
pogodbi predložiti dokazila o registraciji dejavnosti.
Do spodbud niso upravičena podjetja,
samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ter obrtniki, ki so v skladu z zakonom o
finančnem poslovanju podjetij (Ur.l.RS, št.
54/99, 110/99, 97/00, 50/02, 93/02) v
prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali
kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je
izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe. Sredstva se tem upravičencem ne dodelijo.
IV. Finančni pogoji skupni za vse namene

1. Doba odplačevanja posojila ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta (velja za A in B).
2. Upravičenec, ki se poteguje za podporo iz tega razpisa mora predložiti projekt,
katerega investicijska vrednost je minimalno 2,000.000 SIT, zaprošena sredstva pa
minimalno 1,000.000 SIT (velja za A in B).
3. Posojila upravičenec praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje, pri
zavarovalnici ali z drugim, temu instrumentu
enakovrednim jamstvom (velja za A in B).
4. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja posojila bremenijo upravičenca. Upravičenci, ki
jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali
pogodbo o dodelitvi sredstev s pooblaščeno
banko. Javni sklad ne zaračunava stroškov
odobritve posojila in nepovratnih sredstev.
5. Črpanje sredstev je dokumentarno, z
možnostjo refundacije računov za dela, izvršena eno leto pred objavo javnega razpisa iz lastnih virov, praviloma največ v višini
30% dodeljenega posojila.Za refundacijo
morajo biti predložena tudi dokazila o plačilu. Če je predložena gradbena situacija mora biti za nadzorni organ, ki je situacijo potrdil, pa mora biti priloženo tudi dokazilo o
njegovi strokovni usposobljenosti.
6. Posojila ni mogoče najeti za financiranje obstoječih kreditov pri poslovnih bankah. Posojilo pa se lahko uporabi za refinanciranje kratkoročnih kreditov najetih in
vloženih v investicijo, ki je predmet vloge
po tem razpisu, vendar praviloma največ v
višini 40% dodeljenega posojila.
7. Črpanje nepovratnih sredstev se vrši
na podlagi dokumentacije za dela, izvršena
največ eno leto pred objavo javnega razpisa
in sicer v obliki refundacije računov, praviloma do celote.
8. Rok sklenitve pogodbe je 2,5 meseca od vročitve sklepa o odobritvi projekta
upravičencu. Rok črpanja odobrenih sredstev je 2,5 meseca od dneva sklenitve pogodbe.
9. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva odobrena ne bo pristopil k podpisu
pogodbe, v roku 2,5 meseca od vročitve
sklepa o odobritvi sredstev, se bo štelo, da
je upravičenec enostransko odstopil od zahteve za sofinanciranje investicije in sklenitve pogodbe. Ravno tako se bo smatralo,
da je upravičenec enostransko odstopil od
zahteve za sofinanciranje investicije in odobrenih sredstev v kolikor ne bo v roku 2,5
meseca od vročitve sklepa o odobritvi sredstev dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje sredstev. Pozitivni sklep upravičenca,
ki ne izpolni teh pogojev, se na podlagi
19. člena Splošnih pogojev zavrže.
10. Črpanje dodeljenih sredstev je v
kombinaciji posojilnih in nepovratnih sredstev (velja za namen A, B). Način črpanja je
tak, da se praviloma obe vrsti sredstev črpata uravnoteženo in pod pogojem, da je
odstop od ene vrste sredstev avtomatično
odstop od druge vrste sredstev.
11. Sredstva pridobi prosilec, ki lahko
dokaže, da ima med viri financiranja najmanj 25% lastnih sredstev. Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo projekta.
12. Upravičenec mora podati izjavo, da
ni prejel sredstev oziroma v kolikor je že

Št.

42 / 9. 5. 2003 / Stran 2391

prejel sredstva za isti namen, iz kakšnega
drugega javnega vira, z navedbo vira in višino prejetih sredstev ter podatke o viru.
13. Obrestna mera odobrenega posojila
je TOM+0,5%, z dobo vračanja največ 15
let in moratorijem največ 2 leti. Moratoriju
se posojilojemalec lahko odpove (velja za
namen A, B).
V. Vsebina vloge
Za pridobitev posojila ali nepovratnih
sredstev pod pogoji iz II. točke, mora prosilec predložiti naslednjo dokumentacijo:
A) Kmetje
– obrazec A,
– potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopija veljavne osebne izkaznice),
– potrdilo o statusu kmeta, ki ga izda
pristojni upravni organ,
– poslovni načrt v skladu z metodologijo
kmetijske svetovalne službe, opis investicije za projekte z investicijsko vrednostjo do
3,000.000 SIT, investicijski program v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega programa (Ur. l. RS, št. 43/99),
– dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme, strojev, zgradb
ali zemljišč: predračun ali kupoprodajna pogodba,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih
prostorov ali gospodarskih objektov: gradbeno dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje, dokazilo o lastništvu (zemljiškoknjižni
izpisek ali dolgoročna najemna pogodba s
soglasjem lastnika za izvajanje obnovitvenih
del) ter (pred)račun investicije oziroma pogodba z izvajalcem gradbenih del,
– potrdilo DURS o katastrskem dohodku,
– potrdilo DURS o plačanih davkih,
– pisno mnenje kmetijske svetovalne službe o predvideni uspešnosti investicije,
– mnenje italijanske oziroma madžarske
narodne skupnosti o podpori projektu,
– potrdilo o priglasitvi dopolnilne dejavnosti (če so zaprošena sredstva za dopolnilno dejavnost),
– zemljiškoknjižni izpisek in posestni list,
– podatki o obstoječih kreditnih obveznostih,
– kopija MID obrazca o kmetijskem gospodarstvu za leto 2002 – list A,
– podpisano in izpolnjeno izjavo, o istovetnosti navedb v vlogi in priloženih dokumentov (razpisni obrazec št. 1),
– podpisano in izpolnjeno izjavo, da se
upravičenec strinja s pogoji javnega razpisa
(razpisni obrazec št. 2),
– podpisana in izpolnjena izjava upravičenca o že prejetih podporah za isti projekt
oziroma izjava da pomoč še ni bila prejeta
(razpisni obrazec št. 3),
– podpisana in izpolnjena izjava upravičenca o morebitnih zadolžitvah oziroma pod
materialno in kazensko odgovornostjo dokumentirana izjava, da zadolžitev ni (razpisni obrazec št. 4).
Kolikor za namen A kandidira pravna
oseba poleg ustrezne dokumentacije, ki je
zahtevana za namen A smiselno predloži
tudi priloge, ki so navedene pod točko V./B.
B) Samostojni podjetniki in gospodarske
družbe (za A in B):
– obrazec B,
– poslovni načrt v kolikor je vrednost projekta do vključno 7 mio SIT oziroma investi-
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cijski program če je vrednost projekta nad 7
mio SIT, z izračunom upravičenosti projekta
v ekonomski dobi, izračunom finančnih in
ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, analiza bilance
uspeha in stanja za obdobje projekta,…),
– dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme, strojev, zgradb
ali zemljišč: predračun ali kupoprodajna pogodba,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih
prostorov: gradbeno dovoljenje ali ustrezno
upravno dovoljenje (v skladu z Zakonom o
graditvi objektov, Ur. l. RS, št. 110/02),
dokazilo o lastništvu (zemljiškoknjižni izpisek ali dolgoročna najemna pogodba s soglasjem lastnika za izvajanje obnovitvenih
del) ter (pred)račun investicije oziroma pogodba z izvajalcem gradbenih del,
– pri ureditvi in opremljanju zemljišča:
ustrezno upravno dovoljenje in potrdilo o
lastništvu,
– obrtno dovoljenje ali priglasitvena listina (za s.p.),
– originalno potrdilo o plačanih davkih
za preteklo leto, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava oziroma dokazilo Davčne
uprave o stanju obveznosti, ki ni starejše od
30 dni.
– potrdilo o prometu na žiro računu (za
s.p.).
– dokazila o registraciji vlagatelja: za
pravne osebe originalni izpisek iz sodnega
registra, ki ni starejši od treh mesecev z
vsemi listi ali priglasitvena listina z vsemi
spremembami, potrjena s strani krajevno
pristojne izpostave Davčne uprave RS, če
upravičenec opravlja dejavnost kot samostojni podjetnik. Obrtniki poleg potrjenega
priglasitvenega lista priložijo tudi obrtno dovoljenje.
– za pravne osebe: bilanca stanja in bilanca uspeha za leto 2001 (na dan 31. 12.
2001) in 2002 (na dan 31. 12. 2002) potrjene s strani AJPES-a.
Za samostojne podjetnike posameznike:
kopijo “Napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti“ z žigom davčne uprave na dan 31. 12. 2001 in 31. 12. 2002 z
obveznima prilogama bilanca stanja in bilanca uspeha.
Za obrtnike: kopijo “Napovedi za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti“ z žigom
Davčne uprave na dan 31. 12. 2001 in 31. 12.
2002 z obveznima prilogama bilanca stanja in
bilanca uspeha oziroma kopijo “Dohodninske
napovedi“ za leto 2001 in 2002 z žigom krajevno pristojne Davčne uprave.
– mnenje italijanske oziroma madžarske
narodne skupnosti o podpori projektu,
– splošni podatki o gospodarski družbi
(opis podjetja, dejavnost, število zaposlenih, poslovni partnerji, dobavitelji, kupci),
– fotokopija obvestila o identifikaciji in
razvrstitvi po dejavnosti – SURS,
– revizijsko poročilo, če tako zahteva
zakon,
– obrazec BON – 1 in BON – 2 izdan s
strani AJPES-a, če je prosilec pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– podpisano in izpolnjeno izjavo, o istovetnosti navedb v vlogi in priloženih dokumentov (razpisni obrazec št. 1),
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– podpisano in izpolnjeno izjavo, da se
upravičenec strinja z pogoji javnega razpisa
(razpisni obrazec št. 2),
– podpisana in izpolnjena izjava upravičenca o že prejetih podporah za isti projekt
oziroma izjava da pomoč še ni bila prejeta
(razpisni obrazec št. 3),
– podpisana in izpolnjena izjava upravičenca o morebitnih zadolžitvah oziroma pod
materialno in kazensko odgovornostjo dokumentirana izjava, da zadolžitev ni (razpisni obrazec št. 4),
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča,
da upravičenec ni v postopku prisilne poravnave, likvidacije in stečajnem postopku,
ki ni starejše od 30 dni.
C) Fizične in pravne osebe (za C):
– glede na namen izpolni obrazec A (za
namen A) ali obrazec B (za namen B),
– zahtevana dokumentacija po točki V./A
oziroma točki V./B javnega razpisa (glede
na namen),
– dokazilo, da je usposobljen (a) za izvajanje razpisanih nalog oziroma reference vodje projekta in strokovnih sodelavcev.
VI. Merila za izbor
Merila za izbor:
– regionalni vidik lokacije investiranja:
a) stopnja ogroženosti območja glede
na Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01),
b) stopnja brezposelnosti v občini,
c) vključenost projekta v širše celovite
programe,
– tržni in ekonomski elementi projekta:
a) tržni elementi projekta,
b) konkurenčna sposobnost proizvodov
in storitev,
c) ocena finančne uspešnosti projekta,
d) število zaposlenih in nove zaposlitve,
– izvedljivost investicije:
a) kreditna sposobnost upravičenca,
b) boniteta upravičenca,
c) ocena organizacijske sposobnosti
upravičenca,
d) ekološka ustreznost investicije.
Uporaba meril:
– regionalni vidik lokacije investiranja
predstavlja 30% vrednosti ocene;
– tržni in ekonomski elementi projekta
predstavljajo 40% vrednosti ocene;
– izvedljivost investicije predstavlja 30%
vrednosti ocene.
Vsa merila bodo točkovana od 1 do 100
in ponderirana z vrednostjo posameznega
merila. Izbrani bodo projekti, ki bodo zbrali
večje število točk.
VII. Rok in način prijave
1. Rok za vložitev prijav je 30 dni od
objave tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Javni
sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji mora biti dostavljena na zgornji naslov v
zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – razpis
– Avtohtone narodnosti“. Vloge morajo biti
napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v slovenski valuti (SIT).
2. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija se dvigne na
sedežu Javnega sklada RS za regionalni raz-

voj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica,
od objave do zaključka razpisa, vsak dan
od 9. do 12. ure osebno ali se posreduje
po naročilu. Razpisna dokumentacija je na
voljo tudi na spletni strani Javnega sklada:
http://www.rdf-sklad.si
Kontaktni osebi Javnega sklada: Franc
Florjančič, tel. 01/836-19-53, Irena Marn,
tel. 01/836-19-53.
3. Javni sklad lahko od prosilca zahteva
dodatno dokumentacijo oziroma na svoje
stroške preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu.
VIII. Obravnava vlog
1. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenovala
uprava javnega sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki
bodo prispele do predpisanega datuma oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov
bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava za dodelitev pomoči, so uradna tajnost.
2. Prosilce, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 14 dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8
dni od dneva prejema obvestila ne dopolni,
bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno, bodo zavržene.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
oblikuje komisija za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red upravičencev.
Komisija bo v primeru iz prejšnjega odstavka lahko predlagala odobritev sredstev upravičencem iz višjega prioritetnega razreda v
omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev.
Omejitev višine upravičenega zaprošenega
zneska ne more biti nižja od 70%.
Vloge upravičencev, katere ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj
razpoložljivih sredstev se zavrnejo.
5. O dodelitvi sredstev bo na predlog
komisije odločala uprava Javnega sklada, s
sklepom o dodelitvi sredstev v roku 60 dni
po izteku razpisnega roka. Vlagatelji, katerim sredstva ne bodo dodeljena, bodo o
tem pisno obveščeni v roku 60 dni po izteku razpisnega roka. Zoper ta sklep se lahko vloži zahteva za ponovno ocenitev predloga za dodelitev pomoči na Javni sklad v
roku 15 dni od dneva vročitve sklepa. Prepozno vložene zahteve se zavržejo. O zahtevi za ponovno ocenitev predloga odloči
pristojno ministrstvo. Odločitev je dokončna. Postopek izbire Javnega sklada bo potekal skladno s Splošnimi pogoji.
Hkrati s sklepom o dodelitvi sredstev
uprava Javnega sklada izda tudi sklep o
načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih
spodbudah, ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe,
– potrebno dokumentacijo za sklenitev
pogodbe,
– višina stroškov sklepanja pogodbe.
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6. Javni sklad bo spremljal namensko
porabo sredstev pri upravičencu. Če bo
ugotovil, da sredstva niso bila uporabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena
ali da so bila sredstva odobrena na podlagi
neresničnih podatkov, ima pravico takoj
zahtevati od upravičenca vračilo sredstev
v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila
do dneva vračila po zakonu o predpisani
meri zamudnih obresti in temeljni obrestni
meri (Ur. l. RS, št. 45/95, 83/01 in
109/01).
Javni sklad RS za regionalni razvoj
in
ohranjanje poseljenosti
slovenskega
podeželja, Ribnica
Ob-93299
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja
Občine Laško (Ur. l. RS, št. 40/02), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Laško (Ur. l. RS,
št. 88/02) in Odloka o proračunu Občine
Laško za leto 2003 (Ur. l. RS, št. 117/02)
objavlja Občina Laško
1. javni razpis
o dodeljevanju sredstev za razvoj
kmetijstva in podeželja Občine Laško v
letu 2003
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so sredstva, ki
se dodeljujejo za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško.
II. Višina razpisanih sredstev
Sredstva so predvidena za naslednje namene:
– urejanje zemljišč 2,500.000 SIT,
– izobraževanje in raziskovanje za potrebe kmetijstva 1,900.000 SIT,
– ekološko kmetovanje 300.000 SIT,
– dopolnilne dejavnosti 2,500.000 SIT,
– oskrbo
travniških
sadovnjakov
100.000 SIT.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev
Do sredstev so upravičene fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Laško in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, ter pravne osebe, povezane s
kmetijsko dejavnostjo.
IV. Namen, pogoji in kriteriji za dodelitev
sredstev
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
1. Urejanje zemljišč
Postavka urejanja zemljišč zajema:
A) Melioracije:
– Občina subvencionira melioracije v naslednji višini:
– samo planiranje in obsetev 100.000
SIT/ha,
– agromelioracije z delnim odvodnjavanjem 150.000 SIT/ha,
– agromelioracije z več drenažami
200.000 SIT/ha.
– do subvencioniranja melioracij so
upravičeni kmetje, ki so že izvedli melioracijo, skladno s projektom KSS Laško,

– upravičenec k vlogi priloži projekt, ki
ga je izdelala KSS Laško ter račune opravljenih del in nabavljenega materiala.
B) Urejanje pašnikov:
– urejanje pašnikov se izvaja na podlagi
projekta, ki ga izdela KSS Laško in dokazil
o že izvedenih delih, in sicer:
a) za novo postavitev pašnika:
– do 30.000 SIT/ha za govedo in konje,
– do 40.000 SIT/ha za drobnico,
b) za obnovo pašnika:
– do 21.000 SIT/ha za govedo in konje,
– do 28.000 SIT/ha za drobnico.
– največja površina ureditve pašnikov
znaša 2,5 ha,
– upravičenec k vlogi priloži projekt, ki
ga je izdelala KSS Laško ter račune opravljenih del in nabavljenega materiala.
2. Izobraževanje in raziskovanje za potrebe kmetijstva
V okviru postavke izobraževanje in raziskovanje za potrebe kmetijstva se izvaja sofinanciranje:
A) Izobraževanja za potrebe kmetijstva
– na podlagi vloge KSS Laško se izvede
sofinanciranje izobraževanj, ki obsega celotno plačilo honorarjev predavateljev in
stroškov najema prostora za izobraževanja
oziroma prevozov na strokovne ekskurzije
ter 30% stroškov prireditev in tekmovanj,
– KSS Laško k vlogi za sofinanciranje
priloži program izobraževanja in račune,
– do sofinanciranje so upravičena izobraževanja, katerih se udeleži najmanj deset kmetov.
B) Analize za potrebe kmetijstva
– višina regresiranja analiz znaša 50%
stroškov le-teh,
– izvedbo analiz spremlja KSS Laško in
v imenu upravičencev poda vlogo s priloženim računom opravljanja storitev ter dokazilom o plačilu stroškov.
C) Sofinanciranje tečajev, določenih na
podlagi zakonov oziroma tečajev za pridobitev specialnih znanj
– sofinanciranje tečajev za kmetije, ki so
dolžne opraviti tečaj oziroma želijo pridobiti
specialna znanja, in sicer do višine 50%,
– upravičenec poda vlogo s priloženim
računom tečaja in dokazilom o plačilu
le-tega,
– upravičenec lahko uveljavlja sredstva
le za en mednarodni sejem letno.
D) Ogled mednarodnih kmetijskih sejmov
– sofinanciranje ogleda mednarodnih
kmetijskih sejmov se izvede v višini do 30%
nastalih stroškov,
– posameznik poda k vlogi kratek opis
ogleda sejma in račune.
3. Ekološko kmetovanje
– spodbujanje ekološkega kmetovanja
se izvaja v obliki zagotovitve sredstev za:
– izobraževanje kmetov o ekološkem
kmetovanju in
– financiranje kontrole,
in sicer:
– v 1. letu v višini 100% stroškov in
– v 2. in 3. letu v višini 30% stroškov.
– upravičenec mora biti vključen v združenje ekoloških kmetovalcev,
– upravičenci k vlogi priložijo račune o
nastalih stroških.
4. Dopolnilne dejavnosti
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A) Investicije v razvoj dopolnilnih dejavnosti
– namen ukrepa je pospeševanje razvoja:
– turizma na kmetijah in
– ostalih dopolnilnih dejavnosti, ki so po
mnenju KSS Laško perspektivne,
– sredstva se zagotovijo za sofinanciranje investicij v ureditev prostorov ter nabavo
strojev in opreme za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, v višini 30% stroškov,
vendar ne več kot 500.000 SIT,
– upravičenec mora k vlogi priložiti potrdilo o lastništvu, o registrirani dopolnilni dejavnosti oziroma o postopku za pridobivanje
le-te, mnenje KSS Laško in račune,
– upravičenec lahko dobi sredstva le enkrat za isto dejavnost,
– kmet, ki se mu odobri sofinanciranje,
mora dopolnilno dejavnost opravljati še najmanj 5 let po pridobitvi sredstev.
B) Izobraževanje za pridobitev ustreznega certifikata oziroma izobrazbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti
– sofinancira se do 50% stroškov izobraževanja,
– upravičenec k vlogi priloži mnenje KSS
in račune o nastalih stroških.
5. Oskrba travniških sadovnjakov
– sredstva se dodeljujejo za sofinanciranje strokovne oskrbe travniških sadovnjakov, na kmetijah, ki so vključene v program SKOP (obnova travniških sadovnjakov), in sicer v višini do 50% stroškov strokovne institucije, vendar največ 20.000
SIT na upravičenca,
– upravičenec k vlogi priloži dokazilo o
lastništvu, mnenje KSS Laško in račun.
V. Rok za oddajo vlog
Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom “Ne odpiraj – razpis kmetijstvo“, od začetka razpisa do 15. 10. 2003
oziroma do porabe sredstev, in sicer na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško.
VI. Način reševanja vlog
– upravičenci morajo k vlogi, s katero
se prijavijo na javni razpis, priložiti vso dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev, določenih v tem razpisu;
– strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled popolnih vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril iz tega
razpisa. Komisija lahko v posameznih primerih zahteva dodatno dokumentacijo;
– vloge upravičencev se obravnavajo po
kronološkem vrstnem redu. Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo kmetje, katerih
kmetovanje je edini vir preživljanja.
VII. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila:
– 16. 5. 2003 in
– 16. 10. 2003,
oziroma v skladu s sklepom župana.
Odpiranje ne bo javno.
VIII. Rok za obveščanje o izidu razpisa
Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev
obveščeni najkasneje v 45 dneh od odpiranja vlog.
IX. Informacije
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Laško, Mestna ulica 2, Laško,
pri Barachini Sandri (tel. 03/733-87-36).
Občina Laško
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Ob-93362
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), Odloka o občinskem proračunu za leto 2003 (Uradni
list RS, št. 40/03) in 2. člena pravilnika o
načinu vrednotenja športnih programov v
Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 54/99)
ter 1. člena pravilnika o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Trebnje
(Uradni list RS, št. 86/01) Občina Trebnje
objavlja
javni razpis
za zbiranje prijav za sofinanciranje
programov na področju športa v letu
2003
Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov imajo športna in ostala društva, šole, VVZ in podjetja,
ki v svojih programih izvajajo športne aktivnosti in izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) da izvajajo program javnega interesa
– nacionalni program športa v RS,
b) da imajo organizirano vadbo, v katero
je vključeno najmanj 20 aktivnih – stalnih
članov po skupini,
c) da imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za izvajanje programa športa,
d) da imajo urejeno evidenco o članstvu
in o plačani članarini,
e) da so izpolnili obveznosti iz pogodbe
za leto 2001,
f) da so registrirani pri pristojnem organu
in delujejo na območju Občine Trebnje za
občane Občine Trebnje.
I. Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje,
kot naročnik zbira prijave za sofinanciranje
programov na področju športa, in sicer za
naslednje vsebine:
1. Šport otrok, mladine in študentov:
– športni program “Zlati sonček“,
– program “Naučimo se plavati“,
– šolska športna tekmovanja,
– programi redne vadbe,
– programi otrok in mladine s posebnimi
potrebami,
– športni program “Ciciban planinec“,
– športni program “Krpan“.
2. Vrhunski šport, kjer se vrednoti delo
trenerjev in dosežke društva, tako v individualnih kot v kolektivnih športih.
3. Športna rekreacija:
– programe za izvajanje športne rekreacije v športnih društvih in določenih športnih objektih,
– rekreativna tekmovanja na ravni občine ali več občin.
4. Šport invalidov in upokojencev:
– program športa invalidov in upokojencev.
5. Razvojne in strokovne naloge:
– sofinanciranje programov stroškov šolanja strokovnih kadrov,
– sofinanciranje dogovorjenih študijskih
programov študentov Fakultete za šport.
6. Organizacija večjih prireditev:
– vrhunske športne prireditve,
– organizacija meddruštvenih tekmovanj.
7. Javni športni objekti:
– investicije, investicijsko vzdrževanje in
nakup opreme.
Okvirna vrednost sofinanciranja programov športa za leto 2003 je 25,175.000 SIT.
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– Športni program “Krpan“
Sofinancira se naslednje stroške:
– propagandno gradivo,
– strokovni kader,
– uporabo objekta.
2. Vrhunski šport
Za javna sredstva za šport lahko kandidirajo tista športna društva, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da so njihovi športniki kategorizirani
po kategorijah OKS – združenje športnih
zvez,
– da so v občini naravni in materialni pogoji za ukvarjanje s tem športom,
– da za ta sredstva nastopajo tekmovalci
vzgojeni v matičnem klubu.
Klubom v športnih panogah, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, se prizna:
– vadbeno skupino starejših dečkov in
deklic do 12 tekmovalcev,
– vadbeno skupino mlajših dečkov in deklic do 12 tekmovalcev,
– športno šolo – skupino cicibanov do
24 tekmovalcev.
Merila za vrednotenje:
a) delo trenerjev v društvu,
b) dosežki društva.
a) Delo trenerjev v društvu
Upošteva se število trenerjev s strokovnimi
referencami in licencami panožne strokovne
organizacije ali fakultete za šport pod pogojem, da v društvu vodi vadbeno skupino.
2.1. Merilo za dodelitev sredstev za delo
trenerjev – individualni športi:

II. Razpisna dokumentacija je na voljo
po objavi razpisa. Prevzamete jo lahko v
sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev
trg 5. Razpis in obrazci so na voljo tudi na
internetni strani občine Trebnje –
http://www.trebnje.si/
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti in merila
za vrednotenje:
1. Šport otrok, mladine in študentov
Programi interesne športne dejavnosti
otrok, mladine in študentov obsegajo:
– programe, ki so namenjeni celotni populaciji otrok in so predpriprava za vstop v
interesne programe v izbranih športnih panogah in
– programe, ki so namenjeni za šport
nadarjenim otrokom, mladini in študentom.
– Športni program “Zlati sonček“
Iz občinskega proračuna se sofinancira:
– koordinacijo in organizacijo izvajanja
programov,
– stroške za najemnino objekta (bazen),
– strokovni kader,
– knjižice in priznanja.
– Športni program “Naučimo se plavati“
Sofinancira se naslednje stroške:
– strošek bazena,
– strokovni kader,
– organizacija in koordinacija,
– priznanja.
– Šolska športna tekmovanja
Iz občinskega proračuna se sofinancira:
– organizacijske stroške za občinska
tekmovanja,
– objekt za tekmovanje,
– sodnike,
– priznanja,
– prevoz.
– Programi redne vadbe
Sofinancira se:
– strokovni kader za 40-urne programe
za otroke do 7 let,
– strokovni kader za 80-urne programe
za otroke in mladino,
– vadbeno skupino do 20 udeležencev,
– programi, ki se izvajajo v vrtcih in šolah in so namenjeni tem otrokom, se stroškov objekta ne prizna,
– pod enakimi pogoji se sofinancira tudi
programe otrok in mladine s posebnimi potrebami, kjer so vadbene skupine lahko tudi
manjše.
– Športni program “Ciciban planinec“
Sofinancira se naslednje stroške:
– propagandno gradivo,
– strokovni kader,
– uporabo objekta.

Rang tekmovanja

Merilo

1. državna liga
2. državna liga
3. državna liga

za vsako člansko ekipo 1000
za vsako člansko ekipo 800
za vsako člansko ekipo 600

Število točk

2.2. Merilo za dodelitev sredstev za delo trenerjev – kolektivni šport:
Rang tekmovanja

Merilo

1. državna liga
2. državna liga
3. državna liga

za vsako člansko ekipo 1500
za vsako člansko ekipo 1200
za vsako člansko ekipo 900

Število točk

2.3. Za delo za vsakega nadaljnjega trenerja mlajših selekcij pripada društvu naslednje število točk:
– za 1.državno ligo 30% od števila točk,
– za 2.državno ligo 20% od števila točk,
– za 3.državno ligo 10% od števila točk.
b) Dosežki društev
Upošteva se le dosežek, ki ga priznava
panožna strokovna organizacija in zato izda
pisno ugotovitev.
Individualni športi

Uvrstitev
Rang tekmovanja
kat./dosežek

Državno prvenstvo/pokal
1. mesto
2. mesto
3. mesto

člani/ce
mladinci/ke
ml. mladinci/ke

150
100
75

100
75
50

Evropsko prvenstvo/pokal
1. mesto
2. mesto 3. mesto

75
50
25

300
200
100

200
100
50

100
50
25

Kolektivni šport
Uvrstitev
Rang tekmovanja
kat./dosežek

člani/ce
mladinci/ke
ml.mladinci/ke

Državno prvenstvo/pokal

Evropsko prvenstvo/pokal

med 6

med 4

med 3

finale

med 12

med 8

med 4

finale

200
150
50

400
200
100

600
300
150

800
400
200

800
400
200

1200
800
400

2000
1600
800

4000
3600
1600
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3. Športna rekreacija
Športnemu društvu, ki izvaja programe
športne rekreacije, in društvom, ki imajo v
svojem statutu opredeljeno športno rekreativno dejavnost, se prizna za vsakega člana
s plačano članarino, sredstva v višini do
25% plačane članarine.
Dodatno se sofinancira najemnina športnega objekta za naslednji program:
– 80-urni programi redne vadbe (za 25
udeležencev posebnih skupin)
– in skupine:
– starši z otroki,
– invalidi,
– starejši občani od 60 let.
Rekreativna tekmovanja
Tekmovanja na ravni občine ali več občin (medobčinska prvenstva) občina sofinancira:
– kolajne za posamične uvrstitve od 1.
do 3. mesta in pokal skupnemu zmagovalcu,
– pri ekipnih tekmovanjih se krijejo stroški za pokale od 1. do 3. mesta.
4. Športna dejavnost invalidov in upokojencev
Program dejavnosti športa upokojencev
in invalidov se ovrednoti skladno z določbami 17. člena pravilnika oziroma kot pri
točki 3. Športna rekreacija.
5. Razvojne in strokovne naloge
Sofinanciranje izobraževanja strokovnih
kadrov
Iz proračuna občine se sofinancirajo
stroški šolanja naslednjih strokovnih kadrov:
– amaterskim trenerjem,
– študentom Fakultete za šport pod pogojem, da vlogo posreduje športno društvo
oziroma Športna zveza Trebnje.
Pogoji za sofinanciranje šolanja so naslednji:
– vlogo mora posredovati športno društvo,
– kandidat mora aktivno sodelovati na
področju športa.
Študentom Fakultete za šport se lahko
dodeljuje finančna pomoč za sofinanciranje
dogovorjenih študijskih programov.
Merila za sofinanciranje izpopolnjevanja
strokovnega kadra
Sofinancira se:
– kotizacija za pridobitev nazivov usposobljenosti (vaditelj, trener),
– kotizacija za pridobitev licence,
– seminarje za usposabljanje sodnikov
in organizatorjev šolskih športnih tekmovanj,
– stroški organizacije strokovnega izpopolnjevanja, če je organiziran v lastni režiji.
6. Organizacija večjih prireditev
a) Vrhunske športne prireditve
Za vrhunske športne prireditve veljajo naslednji kriteriji:
– da je organizirano s soglasjem Občine
Trebnje,
– da je prireditev navedena v mednarodnem koledarju tekmovanj,
– da na njej nastopajo domači športniki,
– da se je udeležijo športniki z mednarodno veljavo,
– da je odmevna v širšem prostoru,
– da ima tržni pomen.
b) Organizacija meddruštvenih tekmovanj
Za vsako izvedeno meddruštveno tekmovanje, kjer je nastopilo najmanj 30 tek-

movalcev iz 5 športnih organizacij, se krijejo stroški priznanj.
7. Javni športni objekti – investicije, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme
Za koriščenje sredstev za investicije, investicijsko vzdrževanje objektov in nakup
opreme mora prosilec izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima prosilec status športnega društva,
– športno društvo mora biti upravljalec
športnega objekta in naprav, kar dokaže s
pogodbo o upravljanju oziroma dokazilom
o lastništvu,
– obvezna lastna udeležba sredstev v višini najmanj 60% predračunske vrednosti,
– da ima upravna dovoljenja,
– da ima zaključeno finančno konstrukcijo,
– da vodi investicijo v skladu z veljavno
zakonodajo.
Sredstva se prednostno dodeljujejo za:
– adaptacijo in rekonstrukcijo objektov
in športnih naprav,
– posodobitev objektov in športnih naprav,
– racionalizacijo stroškov (ekološki, tehnični in tehnološki vidiki),
– ostala dela, ki so nujna za nemoteno
izvajanje dejavnosti in niso predmet tekočega vzdrževanja.
IV. Dodatna pojasnila in informacije: Oddelek za družbene dejavnosti, Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Kontaktna
oseba
je
Dani
Grandovec,
tel.
07/348-11-33, faks 07/348-11-31.
V. Vsebina prijav: izvajalci morajo prijaviti
programe obvezno na prijavnem obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije, in
priložiti dokazila iz uvodnega dela razpisa
(točke od a do f). Prijave, ki ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene.
VI. Rok za predložitev prijav: v roku enega meseca po objavi tega javnega razpisa,
z oznako na ovojnici “Javni razpis za šport
2003“ na naslov: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje. Obravnavane bodo le
prijave, ki bodo pravočasne ter izpolnjene
in oddane na predpisanih obrazcih.
VII. Izbrani izvajalci športnih programov bodo v roku 15 dni po sprejetju sklepa na občinskem svetu pismeno obveščeni o izidu javnega razpisa. Zoper sklep občinskega sveta o
izbiri izvajalcev za dodelitev sredstev iz naslova tega razpisa bo možno vložiti pritožbo pri
županji Občine Trebnje v roku 8 dni po prejemu sklepa. Po pravnomočnosti sklepa bodo
izvajalci povabljeni k podpisu pogodbe.
Občina Trebnje
Ob-93364
Na podlagi Odloka o proračunu za leto
2003 (Ur. l. RS, št. 40/03) in 3. člena Navodila o zagotavljanju sredstev v proračunu
Občine Trebnje za izvajanje nalog na področju socialnega varstva (Uradni list RS,
št. 31/00) objavlja Občina Trebnje
javni razpis
za zbiranje predlogov za dodelitev
sredstev za izvajanje nalog na področju
socialnega varstva za leto 2003
1. Občina Trebnje razpisuje zbiranje predlogov za dodelitev sredstev za izvajanje nalog na področju socialnega varstva za leto
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2003. Za izvajanje razpisanih programov
ima Občina Trebnje v proračunu za letošnje
leto zagotovljenih 13,300.000 SIT.
Na razpisu lahko sodelujejo:
– javni socialnovarstveni zavodi,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov občine Trebnje, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske
skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z
namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z
zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov Občine Trebnje,
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenja za občane Občine Trebnje.
Izvajanje programov se mora nanašati na
območje občine Trebnje oziroma njene občane.
Predmet sofinanciranja niso programi, ki
jih posamezni izvajalci izvajajo kot del javne
službe v skladu s področno zakonodajo,
ampak programi, ki nadgrajujejo oziroma
dopolnjujejo javno službo ali pa ponujajo
razne alternativne programe. Programi posameznih izvajalcev morajo temeljiti na neprofitnih načelih, vključevati oblike prostovoljnega dela in dobrodelnosti. Aktivne oblike pomoči imajo prednost pred denarnimi
dajatvami.
Občina Trebnje bo sofinancirala programe največ do višine 50%, izjema so le nekateri občinski programi.
3. V letu 2003 bo Občina Trebnje sofinancirala naslednje naloge in programe s
področja skrbi za socialno ogrožene, invalide in ostarele:
– sofinanciranje programov humanitarnih
društev in organizacij, ki delujejo v javnem
interesu na področju socialnega varstva,
– sofinanciranje letovanja zdravstveno in
socialno ogroženih otrok,
– sofinanciranje izvajanja projekta “Trebnje zdrava občina – občina dobrih medčloveških odnosov“ oziroma podprojektov: družinski dan, priprava na zakon, šola za starše, skupine za sožitje, raziskovalni tabor,
vikend seminar, ustvarjalne delavnice, drugi
programi vezani na ta projekt,
– sofinanciranje programov za aktivno
preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov iz socialno šibkejših okolij med počitnicami,
– sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč,
– organiziranje prostovoljnega dela z
mladimi,
– organiziranje skupin enoroditeljskih
družin,
– preventivni programi za rejnike,
– drugi programi na področju socialnega varstva.
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4. Predlagatelji morajo vlogo na razpis
posredovati na obrazcih, ki se dobijo v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5,
Trebnje ali na internetni strani Občine Trebnje http://www.trebnje.si/. Obravnavane
bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene
in oddane na predpisanih obrazcih.
Obrazec SPL se nanaša na prijavitelja
programov in se izpolni za vsakega prijavitelja enkrat, obrazec A pa se nanaša na
posamezen program, zato se izpolni v celoti za vsak program posebej.
Vsebina prijavljenega programa mora
ustrezati razpisanemu področju (sociala), ne
pa drugim področjem delovanja predlagatelja, sicer bo program oziroma vloga izločena iz obravnave. Izvajalci programov, ki
so prejeli sredstva občinskega proračuna v
letu 2002 in še niso dostavili poročila v
skladu s pogodbo za preteklo leto, morajo
posredovati tudi poročilo o izvedbi programov v lanskem letu, sicer ne morejo kandidirati na ta razpis.
Pri pripravi programov in njihovih virov
financiranja je potrebno upoštevati, da občina le sofinancira programe največ do
50%, razen pri projektih, ki se izvajajo za
Občino Trebnje, kjer je delež financiranja
lahko tudi večji. Prijavitelji morajo imeti prikazane vire financiranja in zaprto finančno
konstrukcijo. Sredstva proračuna niso namenjena neposrednemu dodeljevanju socialno varstvenih dajatev posameznikom,
temveč programom, ki rešujejo socialne
stiske, težave ter potrebe prebivalcev oziroma članov organizacij in posebnim programom in storitvam utemeljenim na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov.
5. Prednost pri izboru imajo tisti izvajalci, ki že imajo izkušnje in reference z izvajanjem nalog s področja socialnega varstva, ki programe izvajajo s strokovno
usposobljenim kadrom, med društvi pa
društva, ki bodo dostavila odločbo o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem
interesu.
6. Predlogi morajo biti posredovani v roku 30 dni po dnevu te objave obvezno na
predpisanih obrazcih na naslov: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, s pripisom:
Javni razpis – socialno varstvo.
7. Oddelek za družbene dejavnosti Občine Trebnje v 15 dneh po zaključku razpisa
pripravi predlog izbora izvajalcev, ki ga posreduje županji, ta pa v potrditev občinskemu svetu. O izboru izvajalcev posameznih
programov bodo kandidati pisno obveščeni
v 15 dneh po sprejemu sklepa na občinskem svetu.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
8. Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobe na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Trebnje pri Branki Kržič (tel.
07/34-81-124).
Občina Trebnje
Ob-93443
Na podlagi 57., 61. in 114. do 120. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list
RS, št. 50/95, 80/98) ter odloka o prora-
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čunu Občine Trebnje za leto 2003 (Uradni
list RS, št. 40/03), Občina Trebnje objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
javnih kulturnih projektov in
programov, ki se financirajo iz sredstev
občinskega proračuna, namenjenih za
kulturo za leto 2003
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, telefon
07/348-11-00, faks 07/348-11-31.
2. Predmet javnega razpisa so javni kulturni programi in kulturni projekti za leto
2003 z naslednjih področij:
A) varstvo kulturne dediščine,
B) investicijsko vzdrževanje prostorov in
nakup opreme za objekte, ki se pretežno
uporabljajo za kulturne namene,
C) ljubiteljska kulturna dejavnost (glasba, gledališče in lutke, folklora, film in video, ples, likovno ustvarjanje in fotografije,
literatura, multimedijski projekti) in drugi kulturni programi in projekti (razstave, delavnice, itd.),
D) založništvo.
3. Pomen izrazov:
Javni kulturni program je kulturna dejavnost zasebnih pravnih oseb in posameznikov, ki predstavlja po vsebini zaključeno celoto ter traja nepretrgoma najmanj eno leto.
Kulturni projekt je posamičen kulturni dogodek (predstava, razstava, koncert ipd.)
4. Na javni razpis se lahko prijavijo:
– javni zavodi na področju kulture, katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje, za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz
ustanovitvenega akta javnega zavoda,
– Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
– OI Trebnje in ZKD Trebnje za organizacijo
kulturnih prireditev v občini,
– društva, zveze in druge organizacije,
ki imajo sedež v Občini Trebnje in se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo,
– posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture in imajo stalno bivališče v Občini Trebnje, za avtorske projekte,
– lastniki oziroma upravljalci premične ali
nepremične kulturne dediščine, ki ima status spomenika ali pa je vpisana v zbirni register dediščine, za redno vzdrževanje oziroma sanacijo spomenika, pod pogoji, kot jih
določa zakon.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju občine
Trebnje,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti,
– predlagatelj programa oziroma projekta, ki je v preteklih letih prejel sredstva
iz proračuna Občine Trebnje, lahko prijavi
projekt oziroma program pod pogojem, da
je redno izpolnjeval pogodbene obveznosti,
– da imajo nosilci programa/projekta
izkušnje na področju, ki je predmet razpisa,
– da ima program/projekt pregledno in
jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov
ter zagotovljene druge vire financiranja,

– da bo program ali del programa oziroma projekta izveden v letu 2003.
Izpolnjevanje pogojev prejetih vlog ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje županja.
Na podlagi ugotovitev o prepoznih in nepopolnih vlogah ter o vlogah, ki jih niso
vložile upravičene osebe, bo županja izdala
sklep o zavržbi takih vlog.
6. Kriteriji za dodelitev sredstev
Kot kriteriji za ocenjevanje projektov s
področja pod točko A) se bodo uporabili:
finančna konstrukcija projekta z vsemi prihodki in odhodki, zagotavljanje najmanj
60% lastnih sredstev od pogodbene vrednosti projekta, časovno trajanje projekta
(obvezno potrebno priložiti dokazilo o lastništvu, dokazilo o razglasitvi spomenika
lokalnega pomena oziroma pozitivno mnenje pristojne območne enote za varstvo kulturne dediščine, ustrezno dovoljenje za
poseg).
Kriteriji na področju projektov iz točke
B): prijaviteljem, katerih ustanoviteljica je
Občina Trebnje, se investicije financirajo
do100% deležu iz občinskega proračuna,
drugim prijaviteljem občina sofinancira
investicije največ v deležu 40%, ostalo
razliko do vrednosti projekta zagotovijo
sofinancerji. Upoštevani bodo prijavitelji, ki
izvajajo kulturno dejavnost občinskega
pomena, katerih program se financira iz
občinskega proračuna in nadaljujejo
(zaključujejo) že pričeto investicijo. Prednostno bodo upoštevani javni zavodi in
objekti, katerih ustanovitelj oziroma lastnik
je Občina Trebnje.
Za ocenjevanje posameznih programov/projektov s področij iz točk: C) in D)
bodo uporabljeni naslednji splošni kriteriji:
– kakovost in uspešnost predlagatelja na
posameznem področju v preteklem obdobju (odmevnost v strokovni javnosti, dostopnost, reference predlagatelja, obseg projekta/programa),
– kakovost, uspešnost in izvedljivost
predlaganega projekta/programa (stopnja
celovitosti in zaokroženosti, realna možnost izvedbe projekta/programa, stopnja
predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi, predvidena dostopnost, stopnja vključevanja mlajše generacije izvajalcev ter
stopnja vzpodbujanja dostopnosti mlajšim
generacijam, neprofiten značaj programa/
projekta)
in sledeči prednostni kriteriji:
– programi/projekti, ki omogočajo uspešno, množično vključevanje članov oziroma
uporabnikov iz občine Trebnje,
– programi/projekti, ki v programskem
in izvajalskem pogledu znatno presegajo
splošno kakovostno raven svojega okolja
in kažejo aktualne, inovativne pristope.
7. Okvirna višina sredstev, ki so zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za
leto 2003: za sofinanciranje ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti, založništva ter drugih
kulturnih projektov in programov s področja kulturnih dejavnosti sredstva v višini
19,950.000 SIT, za sofinanciranje varstva
kulturne dediščine 10,400.000 SIT, za
investicijsko vzdrževanje in nakup opreme
za kulturne objekte 13,300.000 SIT.
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8. Rok izvedbe izbranih javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov
Občina Trebnje bo z izbranimi izvajalci
javnih kulturnih programov in projektov
sklenila pogodbe o financiranju. Sklenitev
in izvedba pogodb bosta potekali v skladu
z določili Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2003 in veljavnimi zakonskimi
predpisi. Dodeljena sredstva za leto 2003
morajo biti porabljena v letu 2003.
9. Vsebina prijave na razpis
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
10. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati
po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 9. 6. 2003 (datum poštnega žiga) na
naslov Občina Trebnje – sprejemna pisarna, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
Prijavljeni programi oziroma projekti morajo biti poslani v zapečatenem ovitku z
izpisom na prednji strani “Ne odpiraj – Prijava na javni razpis kulturni programi in projekti 2003“ in navedbo osnovnega razpisnega področja (npr.: varstvo kulturne dediščine). Na hrbtni strani ovitka mora biti
navedba predlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Prijave, ki ne bodo podane na originalnih prijavnih obrazcih Občine Trebnje ali ne
bodo ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijaviteljem. Prijav, oddanih po roku za oddajo,
komisija ne bo upoštevala.
11. Odpiranje vlog: po poteku razpisnega roka bo komisija za odpiranje vlog odprla vse vloge, ki bodo do tedaj prispele. Odpiranju vlog, ki bo dne 11. 6. 2003 ob 12.
uri bo lahko prisostvovala vsaka oseba, ki
bo kandidirala na razpisu.
12. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo
prijavljeni kandidati pisno obveščeni najpozneje do dne 18. 7. 2003.
13. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine Trebnje – http://www.trebnje.si/
Občina je dolžna na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
14. Kontaktna oseba za dajanje informacij: Branka Marolt, telefon 07/348-11-26,
faks 07/348-11-31.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
Občina Trebnje

Ob-93340
Javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
1. Predmet prodaje:
Stavbno zemljišče:

Zaporedna št. 1
– parc. št. 85/3 k.o. Kaplja vas, igrišče
v izmeri 2 165 m2. Izklicna cena:
26,967.240 SIT, od česar znaša vrednost
zemljišča 22,472.700 SIT, 20% DDV pa
znaša 4,494.540 SIT.
Zaporedna št. 2
– parc. št. 85/4 k.o. Kaplja vas, pot v
izmeri 237 m2. Izklicna cena: 2,952.072
SIT, od česar znaša vrednost zemljišča
2,460.060 SIT, 20% DDV pa 492.012 SIT.
Zaporedna št. 3
– parc. št. 85/6 k.o. Kaplja vas, travnik,
v izmeri 242 m2. Izklicna cena: 3,014.352
SIT, od česar znaša vrednost zemljišča
2,511.960 SIT, 20% DDV pa znaša
502.392 SIT.
Zaporedna št. 4
– parc. št. 86/7 k.o. Kaplja vas, travnik,
v izmeri 1 426 m2. Izklicna cena:
17,762.256 SIT. od česar znaša vrednost
zemljišča 14,801.880 SIT, 20% DDV pa
znaša 2,960.376 SIT.
Zaporedna št. 5
– parc. št. 53/13 k.o. Kaplja vas, travnik v izmeri 242 m2. Izklicna cena:
3,368.640 SIT. od česar znaša vrednost
zemljišča 2,807.200 SIT, 20% DDV pa znaša 561.440 SIT.
Zaporedna št. 6
– parc. št. 207/8 k.o. Moste, travnik v
izmeri 567 m2. Izklicna cena: 3,923.867
SIT. od česar znaša vrednost zemljišča
3,269.889 SIT, 20% DDV pa znaša
653.978 SIT.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu RS, pravne
osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni
starejši od 30 dni.
Pisne ponudbe z dokazili in navedbo
cene je treba dostaviti do vključno 23. maja 2003 do 12. ure na sedež Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo zap.
št. “Ponudba za nakup – zap. št. …… –
Ne odpiraj.“
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
na transakcijski račun Občine Komenda št.
01364-0100002342, sklic na številko
7221-465020002. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek
brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Izbrani
ponudnik mora podpisati kupoprodajno pogodbo v primeru prodaje nepremičnim pod
zap. št. 1, 2, 3, 4, 5, 6 najpozneje v 15
dneh po prejemu pisnega obvestila, da je
izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino
pa mora plačati najkasneje v roku 8 dni po
podpisu kupoprodajne pogodbe, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Če kupec v zgoraj določenem roku ne
podpiše kupoprodajne pogodbe ali če ne
plača celotne kupnine, varščina zapade in
velja, da je odstopil od pogodbe.
Stroške sestave notarskega zapisa,
stroške za vpis nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača
kupec.

Št.

42 / 9. 5. 2003 / Stran 2397

Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne
cene, ali ki bodo prispele po preteku
razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju
s tem razpisom in ponudb, za katere ne
bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu “videno – kupljeno.“
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 23. 5. 2003 ob 13. uri, na sedežu
Občine Komenda, Glavarjeva cesta 104,
1218 Komenda, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Dodatne informacije interesenti lahko
dobijo na Občini Komenda, Zajčeva 23,
1218 Komenda, na oddelku za okolje in
prostor ali pri županu, v času uradnih ur.
Občina Komenda

Javne dražbe
Št. 430-02-1/2003-5
Ob-93576
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana objavlja
javno dražbo
nepremičnin
I. Predmet prodaje:
A) Stanovanja
1. Dvosobno stanovanje št. 10 v tretjem
nadstropju na Postojnski cesti 9, v Pivki
(prazno), v skupni površini 55,27 m2, leto
izgradnje 1970. Izklicna cena je 5,943.000
SIT. Ogled stanovanja dne 20. 5. 2003 od
8. do 9. ure.
2. Enosobno stanovanje št. 1 v kleti,
Cankarjeva ul. 17 v Brežicah (prazno); v
skupni površini 61,14 m2, leto izgradnje
1956. Izklicna cena 3,211.000 SIT. Ogled
stanovanja dne 20. 5. 2003 od 9. do
10. ure.
3. Dvosobno stanovanje št. 6 v II. nad.,
Gradnikove brigade 15 v Vipavi (prazno);
v skupni površini 48,35 m2, leto izgradnje
1976. Izklicna cena 5,111.000 SIT. Ogled
stanovanja dne 20. 5. 2003 od 8. do
9. ure.
4. Garsonjera št. 1 v pritličju. Gradnikove brigade 6 v Vipavi (prazno), v skupni
površini 24,32 m2, leto izgradnje 1961. Izklicna cena 2,752.000 SIT. Ogled stanovanja dne 20. 5. 2003 od 9. do 9.30.
5. Dvosobno stanovanje št. 2 v pritličju.
Gradnikove brigade 8 v Vipavi (prazno), v
skupni površini 48,50 m2, leto izgradnje
1961. Izklicna cena 5,407.000 SIT. Ogled
stanovanja dne 20. 5. 2003 od 9.30 do
10. ure.
6. Dvosobno stanovanje št. 4 v I. nad.
Kidričevo naselje 1 v Postojni (prazno), v
skupni površini 63,27 m2, leto izgradnje
1959. Izklicna cena 8,980.000 SIT. Ogled
stanovanja dne 20. 5. 2003 od 9. do
10. ure.
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7. Dvosobno stanovanje št. 3 v I. nad.
Kidričevo naselje 14 v Postojni (prazno), v
skupni površini 55,17 m2, leto izgradnje
1961. Izklicna cena 7,843.000 SIT. Ogled
stanovanja dne 20. 5. 2003 od 10. do
10.30.
8. Dvosobno stanovanje št. 14 v III. nad.
Kidričevo naselje 23 v Postojni (prazno), v
skupni površini 48,33 m2, leto izgradnje
1968. Izklicna cena 7,204.000 SIT. Ogled
stanovanja dne 20. 5. 2003 od 10.30 do
11. ure.
9. Dvosobno stanovanje št. 4 v I. nad.
Kidričevo naselje 3 v Postojni (prazno), v skupni površini 63,27 m2, leto izgradnje 1959.
Izklicna cena 8,977.000 SIT. Ogled stanovanja dne 20. 5. 2003 od 12. do 12.30.
10. Dvosobno stanovanje št. 1 v pritličju. Kidričevo naselje 4 v Postojni (prazno),
v skupni površini 62,53 m2, leto izgradnje
1959. Izklicna cena 7,909.000 SIT. Ogled
stanovanja dne 20. 5. 2003 od 12.30 do
13. ure.
11. Dvosobno stanovanje št. 5 v II. nad.
Kraigherjeva 10 v Postojni (prazno), v skupni površini 57,33 m2, leto izgradnje 1959.
Izklicna cena 7,905.000 SIT. Ogled stanovanja dne 20. 5. 2003 od 13. do 14. ure.
B) Objekti in zemljišča
1. odprodaja živilske trgovine v Ljubljani:
a) poslovni objekt, Prušnikova ul. 6, Ljubljana 176,79 m2, k.o. Šentvid;
b) objekt je v najemu za čas javne dražbe;
c) izklicna
cena
nepremičnine:
26,910.000 SIT;
2. odprodaja zemljišča v Slovenski vasi:
a) nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 2022 in 2023, v skupni izmeri 5.472 m2,
ZKV 1044, k.o. Nova vas;
b) izklicna
cena
nepremičnine:
31,631.000 SIT;
3. odprodaja zemljišča v Žirovnici (pri Jesenicah):
a) nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 917/1, 917/4 in 917/6, v skupni izmeri
3.390 m2, ZKV 617, k.o. Žirovnica;

Razpisi delovnih
mest
Št. 109/2003
Ob-93230
Osnovna šola Nazarje, Zadrečka cesta
37, 3331 Nazarje razpisuje prosto delovno
mesto
učitelja - angleški jezik-nemški jezik
z dopolnjevanjem obveznosti v oddelku
podaljšanega bivanja
za določen čas s polnim delovnim časom za čas od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh po objavi na naslov šole.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Nazarje
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b)
izklicna
cena
nepremičnine:
40,811.000 SIT;
4. odprodaja bivše stražnice Sotina v
Prekmurju:
a) parc. št. 894 – zazidano stavbno zemljišče v izmeri 798 m2 in parc. št. 895 –
nezazidano stavbno zemljišče v izmeri
1.610 m2, vse v ZKV 198, k.o. Sotina;
b)
izklicna
cena
nepremičnine:
1,961.000 SIT;
5. odprodaja zemljišča Jeršice pri Postojni:
a) stavbno zemljišče parc. št. 2399/1 in
2399/2 v skupni izmeri 6.074 m2, k.o. Postojna, ZKV 1433;
b) izklicna
cena
nepremičnine:
6,160.000 SIT.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem naročilu na tel. 01/471-17-96.
II. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnine se odprodajajo v celoti
po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,000.000 SIT do 3,000.000 SIT
za 100.000 SIT,
– od 3,000.000 SIT do 5,000.000 SIT
za 200.000 SIT,
– od 5,000.000 SIT do 7,000.000 SIT
za 300.000 SIT,
– od 7,000.000 SIT do 9,000.000 SIT
za 400.000 SIT,
– od 9,000.000 SIT do 11,000.000 SIT
za 500.000 SIT,
– od 12,000.000 SIT naprej za
600.000 SIT.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 30 dni po opravljeni
javni dražbi.
5. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114 sklic 18

19119-7141998-0130000. Po opravljeni
javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi
ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni brez
obresti.
6. Način in rok plačila: najugodnejši
dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku
8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Ministrstva za obrambo
RS:
01100-6370191114
sklic
18
19119-7141998-0130000. Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: dražitelji morajo najkasneje 1 uro pred
začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo (sicer bodo izločeni iz javne dražbe) in
predložiti (v originalu):
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba),
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne osebe) oziroma fotokopijo identifikacijskega dokumenta (fizične osebe),
– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali
pravno osebo,
– osebno izkaznico,
– matično, davčno in telefonsko številko.
8. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Ur. l. št. 12/03.
Nadzor nad izvedbo javne dražbe izvaja pristojna komisija.
9. Datum, čas in kraj javne dražbe:
1. stanovanja, objekti in zemljišča
bodo na javni dražbi dne: 28. 5. 2003 ob
10. uri.
Sam potek javne dražbe se bo odvijal v
sejni sobi, št. 327, III. nad., na naslovu:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo RS, Služba za gospodarjenje z nepremičninami, Kardeljeva ploščad 21, 1000
Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo

Št. 43/03
Ob-93248
Svet zavoda Zdravstvenega doma Ormož
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan
kandidat, ki poleg pogojev, določenih v zakonu, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da je kandidat doktor medicine, usposobljen za samostojno delo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Mandat direktorja traja 4 leta.
Pisne vloge z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati predložijo v roku 8
dni po objavi razpisa na naslov: Javni zavod
Zdravstveni dom Ormož, Ulica dr. Hrovata 4,
2270 Ormož, s pripisom “za Svet zavoda”.
Zdravstveni dom Ormož

Socialne zbornice Slovenije (Uradni list RS,
št. 59/02), razpisuje delovno mesto
generalnega sekretarja/generalne sekretarke Socialne zbornice Slovenije
za mandatno obdobje štirih let.
Pogoji za razpisano delovno mesto so:
– dosežena izobrazba po 69. členu Zakona o socialnem varstvu,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju socialnega varstva,
– strokovni izpit na področju socialnega
varstva,
– aktivno znanje enega svetovnega jezika,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Od kandidatov/kandidatk pričakujemo
pisno predstavitev programa za uresničevanje “Strateških usmeritev Socialne zbornice
Slovenije za obdobje 2002-2006“.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v
zaprtih kuvertah, z oznako“ Za razpis “, v
15 dneh po tej objavi na Komisijo za volitve

Št. 734/2003
Ob-93269
Upravni odbor Socialne zbornice Slovenije, skladno s 43. in 54. členom Statuta
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in imenovanja Socialne zbornice Slovenije,
Zemljemerska 12, 1104 Ljubljana.
Upravni odbor Socialne zbornice Slovenije bo prijavljene kandidate/kandidatke o
izidu razpisa obvestil v 30 dneh po preteku
roka za prijavo na razpis.
Socialna zbornica
Slovenije
Ob-93341
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
sekretariat, objavlja štiri prosta delovna
mesta
– svetovalca Ustavnega sodišča ali
samostojnega svetovalca ali svetovalca
za področje civilnega prava,
– svetovalca Ustavnega sodišča ali
samostojnega svetovalca ali svetovalca
za področje upravnega prava,
– svetovalca Ustavnega sodišča ali
samostojnega svetovalca ali svetovalca
za področje socialne varnosti,
– svetovalca Ustavnega sodišča ali
samostojnega svetovalca ali svetovalca
za področje gospodarskega prava.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta svetovalca Ustavnega sodišča so:
– diploma pravne fakultete,
– pravniški državni izpit ali magisterij
pravne fakultete,
– 7 let delovnih izkušenj,
– pogoji, določeni z Zakonom o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št.
15/90 in nasl.).
Pogoji za zasedbo delovnega mesta samostojnega svetovalca so:
– diploma pravne fakultete,
– pravniški državni izpit ali magisterij
pravne fakultete,
– 5 let delovnih izkušenj,
– pogoji, določeni z Zaknom o delavcih
v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90
in nas.).
Pogoji za zasedbo delovnega mesta svetovalca so:
– diploma pravne fakultete,
– pravniški državni izpit ali magisterij
pravne fakultete,
– 3 leta delovnih izkušenj,

Št.

– pogoji, določeni z Zakonom o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št.
15/90 in nasl.).
Delovna mesta za posamezno pravno
področje so razpisana pod alternativnimi
pogoji, zato prosimo kandidate, naj se prijavijo na tisto mesto, za katero izpolnjujejo
pogoje. Prosimo tudi, naj se kandidati prijavljajo praviloma samo na eno razpisano
delovno mesto. Pri izbiri bodo imeli namreč prednost kandidati z delovnimi izkušnjami na posameznem področju ter kandidati z znanjem angleškega, nemškega ali
francoskega jezika.
Kandidati naj svoje vloge z dokazili o
izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj pošljejo v dvajsetih dneh po objavi
razpisa na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova
10, Ljubljana.
Ta razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, časopisu Delo in na spletni strani Ustavnega sodišča z naslovom
www.us-rs-si. Rok za prijave začne teči po
zadnji objavi.
Ustavno sodišče
Republike Slovenije
Ob-93551
Svet Glasbene šole Radlje ob Dravi, Koroška cesta 16, 2360 Radlje ob Dravi razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske in
posebne pogoje, skladno s 53. in 145. členom Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFI (Uradni list
RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) ter 43. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFI-A (Uradni list RS, št.
64/01).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Imenovani kandidat bo imenova za 5 let.
Začetek dela je 1. 9. 2003.
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Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih
izkušnjah, s kratkim življenjepisom ter
programom oziroma vizijo razvoja ter dela
šole pošljite najpozneje v 8 dneh po
objavi razpisa na Svet Glasbene šole Radlje
ob Dravi, Koroška cesta 16, 2360 Radlje ob
Dravi, s pripisom “Za razpis ravnatelja“.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Glasbena šola Radlje ob Dravi
Št. 111-32/03-0515
Ob-93592
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94,
59/99 in 110/02):
a) 2 prosti mesti okrožnih državnih
tožilcev na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu;
II. na podlagi 19. člena v zvezi s petim
odstavkom 13. člena Zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94, 59/99
in 110/02):
a) 2 prosti mesti pomočnikov okrožnih državnih tožilcev na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu.
K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega tožilca, določene v
četrtem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Ob-93590

Druge objave
Ob-93589
Objava podaljšanja roka
za predložitev ponudb
Rok za predložitev ponudb iz Poziva za
javno zbiranje ponudb za nakup 80% poslovnega deleža družbe Sistemska tehnika,
podjetje za proizvodnjo namenskih proizvodov in tehnološke strojne opreme d.o.o.,
Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 29 z dne
21. 3. 2003 in časopisu Delo, se podaljša
do 5. 6. 2003 do 12. ure.
Ostali elementi predmetnega poziva za javno zbiranje ponudb ostanejo nespremenjeni.
Slovenske železarne, d.d.

Publication of the extension
of the deadline for submission of the
bids
The deadline for submission of the bids
in accordance with Public invitation for participation in the Tender process for acquisition of an 80% equity stake in the company Sistemska tehnika, podjetje za
proizvodnjo namenskih proizvodov in
tehnološke strojne opreme d.o.o., Koroška
cesta 14, Ravne na Koroškem, published
in the Official Gazette of the RS, No 29
and newspaper Delo on 21st March, 2003,
is extended until 5th June, 2003 At 12.00
p.m. (local time).
All other elements of the Public invitation for participation in the Tender process
remain unchanged.
Slovenske železarne, d.d.

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-08-21102-58/2001-17 Ob-93309
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Kulašić Jasmina, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Kulašić Jasminu, roj. 22. 8. 1973, s prijav-
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ljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Preglov trg 7, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Ob-93402
Zveza za napredek Radeč in radeškega
okoliša, V gaju 15, Radeče, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od
1. 1. 2002 do 31. 12. 2002
Zap. Postavka
št.

I.
1.
2.
II.
1.
2.
III.

Znesek v SIT

Prihodki
Prihodki iz proračuna
lokalnih skupnosti
Drugi prihodki
Celotni prihodki
Odhodki
Stroški volitev
Drugi stroški in
izredni odhodki
Celotni odhodki
Presežek prihodkov
nad odhodki

102.240,00
197.640,22
299.880,22
227.153,50
69.432,98
296.586,48
3.293,74

skrajšano letno poročilo
sredstev in virov sredstev v obdobju
1. 1. 2002 do 31. 12. 2002
Zap. Postavka
št.

I.
1.
II.
1.
1.

Znesek v SIT

Sredstva
Denarna sredstva
na računih
14.093,94
Skupaj sredstva
14.093,94
Obveznosti do virov
sredstev
Kratkoročne obveznosti
iz financiranja
10.800,00
Druge obveznosti do
virov sredstev
3.293,74
Skupaj viri sredstev
14.093,94
Zveza za napredek Radeč
in radeškega območja

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 02508-1/2003
Ob-93227
1. Upravna enota Lenart je dne 24. 4.
2003 vpiasla v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 24 pravila - Pra-
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vilnik o delovanju sindikata delavcev v
zdravstveni negi Slovenije, Sindikalne enote Zdravstveni dom Lenart, z imenom: Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Sindikalna enota Zdravstveni
dom Lenart in sedežem: Lenart, Maistrova 22 ter matično številko 1164449.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil iz 1. točke izreka, postane sindikat pravna oseba.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 30723-1/03-3
Ob-93360
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je dne 29. 4. 2003 na podlagi vloge podjetij Era, d.d., Prešernova 10, Velenje
in Koloniale Veletrgovina d.d., Tržaška
c. 39, Maribor, za podaljšanje posamične
izjeme uvedel postopek ugotavljanja skladnosti Pogodbe o ustanovitvi gospodarskega interesnega združenja GIZ SUMA 2000,
s tretjim odstavkom 5. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju:
ZPOmK) v povezavi s 3. odstavkom 7. člena ZPOmK.
Podjetja Napredek Trgovina d.d., Domžale, ABC Tabor, d.d., Grosuplje, Kočna
d.d., Kamnik, Živila Kranj, d.d., Naklo, ERA,
d.d., Velenje, Koloniale Veletrgovina d.d.,
Maribor in Veletrgovina Potrošnik so dne
25. 10. 1999 sklenila zgoraj navedeno pogodbo. Temeljni namen ustanovitve združenja je nudenje storitev pri nabavi in prodaji,
z namenom, da bi ustanoviteljice pridobile
večje finančne, komercialne in druge ugodnosti ter izboljšale rezultate poslovanja in
pospešile svoj razvoj.
Urad je z odločbo z dne 7. 6. 2000 odločil, da je Pogodba v skladu s tretjim odstavkom 5. člena ZPOmK in je združenju podelil posamično izjemo za dobo 3 let od dneva
začetka učinkovanja posamične izjeme. V
danem roku treh let so iz združenja izstopile
nekatere družbe in v GIZ-u sta ostali kot
ustanoviteljici in članici Era in Koloniale, ki
uresničujeta cilje in namen GIZ.
Pri podaljšanju izjeme je treba upoštevati, da gre za izjemno dovolitev nekega sporazuma, ki omejuje konkurenco. Urad se
tudi pri podaljšanju izjeme sklicuje na razloge iz tretjega odstavka 5. člena, zato bo
ponovno presojal skladnost Pogodbe o
ustanovitvi gospodarskega interesnega
združenja GIZ SUMA 2000 v skladu s tretjim odstavkom 5. člena ZPOmK in pri presoji upošteval spremembe tržnih razmer v
času učinkovanja posamične izjeme.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in

dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-10/03-6
Ob-93553
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 30. 4.
2003 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99; ZPOmK) odločil, da je koncentracija
družb Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Škofjeloška cesta 6,
Kranj (v nadaljevanju: Sava), in G & P
Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.o.o.,
Cankarjeva 6, Bled (v nadaljevanju: Hoteli Bled), skladna s pravili konkurence in da
ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla z nakupom
večinskega poslovnega deleža družbe Hoteli Bled s strani družbe Sava, s čimer je
slednja pridobila možnost izvajanja nadzora
nad družbo Hoteli Bled.
Urad je presojal skladnost koncentracije s
pravili konkurence na trgu hotelirstva, ki obsega nudenje prenočitvenih zmogljivosti in gostinskih storitev, ter na trgu kongresnih zmogljivosti. Na podlagi podatkov iz priglasitve,
drugih dostopnih podatkov ter ob upoštevanju stanja konkurence na trgu hotelirstva in
trgu kongresnih zmogljivosti, značilnosti ponudbe in povpraševanja na teh trgih in predvidevanj glede razvoja trgov v prihodnosti, je
Urad ugotovil, da v primeru obravnavane koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Št. 019276
Ob-93234
Na podlagi drugega odstavka 64. člena
Zakona o medijih objavljamo imena novih
članov organa upravljanja in nadzornega organa Javnega zavoda RTV Slovenija (Kolodvorska 2, Ljubljana).
Svet RTV Slovenija: dr. France Arhar.
Nadzorni odbor RTV Slovenija: Tomaž
Ranc.

Objave
gospodarskih družb
Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-93452
V skladu s 465. členom ZGD objavljamo, da je družba Kompas Hoteli Bled d.d.,
Cankarjeva cesta 2, Bled, pridobila večinski delež delnic družbe Hotel Slon d.d. Ljubljana, Slovenska c. 34.
Hotel Slon d.d.
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Sklici skupščin
Ob-93263
Na podlagi 30. člena Statuta delniške
družbe Kroj modna konfekcija, Škofja Loka, Kidričeva 81, uprava družbe sklicujem
10. redno skupščino delničarjev
delniške družbe Kroj d.d., Škofja Loka,
ki bo v sredo, 11. 6. 2003 ob 13. uri, v
poslovnih prostorih družbe, Kidričeva c. 81,
Škofja Loka.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se imenujejo organi skupščine:
– za predsednico skupščine se imenuje
Vojka Rebec,
– za preštevalki glasov se imenujeta Olga Rant in Sandra Košnik.
Skupščina se seznani, da seji skupščine
prisostvuje notarka Erika Braniselj.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
o poslovanju družbe v letu 2002 in poročilom nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2002.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina je seznanjena z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2002.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe Kroj d.d.,
Škofja Loka, za poslovno leto 2002.
3. Sklepanje o razporeditvi bilančnega
dobička za leto 2002.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček ugotovljen za leto
2002 v znesku 31,815 mio SIT se prenese
v naslednje leto.
Popolno gradivo za skupščino bo delničarjem na vpogled v tajništvu družbe v
Škofji Loki, Kidričeva c. 81, vsak delovni
dan po objavi sklica skupščine, od 10. do
12. ure.
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda naj delničarji pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
sejo skupščine pisno napovejo na sedežu
družbe.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 20% zastopanega osnovnega kapitala.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine isti dan
ob 14. uri
Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Kroj modna konfekcija d.d.
Škofja Loka
uprava družbe
Bojan Langerholc

Ob-93265
V skladu s 6.3 členom statuta Kopitarne
Sevnica, d.d. uprava sklicuje
7. redno sejo skupščine
Kopitarna Sevnica d.d.,
ki bo dne 10. 6. 2003 ob 12. uri na
sedežu družbe v Sevnici, Prvomajska 8.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Jože Bajuk, za preštevalce glasov se izvolita: Jurkica Redenšek in Igor Pirc.
Na skupščini bo prisoten notar Alojz Vidic.
2. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi družbe
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini
54,237.639,62 SIT se uporabi: 18,805.800
SIT za izplačilo dividend, o preostalem bilančnem dobičku v višini 35,431.839,62 SIT
se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih
(preneseni dobiček). Bruto dividenda za eno
delnico znaša 65 SIT in pripada delničarjem,
ki so na dan 12. 6. 2003 vpisani v registru
KDD. Dividenda se izplača najkasneje do
30. 11. 2003.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za delo v letu 2002.
3. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: za revizijski pregled za
leto 2003 se imenuje Epis, d.o.o., Glavni
trg 5, 3000 Celje.
4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta je dostopno na sedežu
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta.
Sklepe pod 1., 2. in 4. točko predlagata
uprava in nadzorni svet skupaj, sklep pod
3. točko pa predlaga nadzorni svet sam.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe (tajništvo) od dneva objave
sklica skupščine pa do dneva skupščine
vsak delovni dan od 11. do 12. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki vsaj 3 dni pred skupščino pisno napovejo svojo udeležbo. Delničarji se lahko skupščine udeležijo osebno,
svoje pravice na skupščini pa lahko izvršujejo
tudi po pooblaščencu ali zastopniku.
V primeru, da skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se skupščina ponovi
istega dne ob 13. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Kopitarna Sevnica, d.d.
uprava
Ob-93285
Na podlagi 41. člena Statuta družbe KPL
pooblaščenka, d.d., Ljubljana uprava
družbe sklicuje
5. skupščino družbe
KPL pooblaščenka, d.d., Ljubljana
ki bo 11. 6. 2003 ob 10. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Tbilisijska 61, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles ter seznanitev o prisotni notarki.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine. Za predsednika
skupščine se izvoli Alenka Šuštar Hostar,
za preštevalki glasov se izvolita Mateja Granatir in Mateja Stanič Rudolf. Skupščina se
seznani s prisotnostjo vabljene notarke Nade Kumar.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2002 z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta
k letnemu poročilu in mnenju revizorja, konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2002 z mnenjem revizorja, poročilom
nadzornega sveta h konsolidiranemu letnemu poročilu in mnenju revizorja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2002 z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta
k letnemu poročilu in mnenju revizorja, konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2002 z mnenjem revizorja, poročilom
nadzornega sveta h konsolidiranemu letnemu poročilu in mnenju revizorja.
2.1. Sprejem sklepa o razporeditvi in
uporabi bilančnega dobička za leto 2002.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček družbe, na dan
31. 12. 2002 znaša 42,240.349,50 SIT.
Bilančni dobiček v višini 41,474.413,90
SIT se razdeli delničarjem, ki so imetniki
delnic 10 dan pred zasedanjem te skupščine, v obliki dividende, v sorazmerju z nominalnim zneskom delnic. Izplačilo dividende
se izvrši najkasneje v 60 dneh po dnevu
zasedanja te skupščine.
Bilančni dobiček v višini 765.935,60 SIT
se uporabi za izplačilo nagrade upravi. Izplačilo nagrade se izvrši najkasneje v 60
dneh po dnevu zasedanja te skupščine.
2.2. Podelitev razrešnice direktorju in
članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe potrjuje in odobri
delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2002 in jima podeljuje razrešnico.
3. Sprememba razmerja več razredov
delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: spremeni se dosedanje razmerje med razredoma delnic razreda A in razredom prednostnih delnic razreda B, tako, da družba ob
povečanju osnovnega kapitala iz odobrenega
kapitala lahko izda le delnice razreda A.
3.1. Soglasje delničarjev imetnikov delnic razreda B.
Predlog izrednega sklepa uprave in nadzornega sveta: delničarji imetniki delnic razreda B podajo soglasje k sklepu sprejetim
pod 3. točko.
3.2. Soglasje delničarjev imetnikov delnic razreda A.
Predlog izrednega sklepa uprave in nadzornega sveta: delničarji, imetniki delnic razreda A podajo soglasje k sklepu sprejetim
pod 3. točko.
4. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina pooblašča upravo družbe,
da lahko v roku 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa izvršuje nakupe lastnih delnic, in sicer v višini 10% osnovnega kapitala
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družbe po najnižji ceni 1.000 SIT in najvišji
ceni 5.000 SIT z nameni, da se delnice
ponudijo v odkup delavcem družbe ali z njo
povezane družbe, za plačevanje sejnin in
nagrad v obliki delnic. Skupščina pooblašča upravo, da pri odsvojitvi lastnih delnic
izključi prednostno pravico obstoječim delničarjem. Uprava lahko umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Družba oblikuje rezerve za lastne deleže v skladu s predpisi.
5. Pooblastilo upravi za povečanje
osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: uprava je za razdobje petih let od
dneva vpisa tega sklepa v sodni register
pooblaščena povečati osnovni kapital
družbe do višine polovice osnovnega kapitala družbe, to je do 87,299.000 SIT.
Uprava je s soglasjem nadzornega sveta
pooblaščena sprejeti sklep o povečanju
osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala
z izdajo navadnih, imenskih delnic razreda
A, prednostnih delnic razreda B ter o izključitvi prednostne pravice do novih delnic obstoječim delničarjev. Delnice se vplačajo s
stvarnimi ali denarnimi vložki.
Nove delnice se izdajo samo s soglasjem nadzornega sveta.
6. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: v skladu s sklepi sprejetimi pod 3. in
5. točko dnevnega reda, predlogom uprave
in nadzornega sveta ter določili ZGD-F se
sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
skladno s sprejetimi spremembami statuta
določi čistopis statuta.
7. Odstop članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina ugotavlja, da sta Tomšič Zoran in Pirnat Viktor podala pisno izjavo o odstopu s
funkcije člana nadzornega sveta družbe.
Za nova člana nadzornega sveta, do konca mandatnega obdobja nadzornega sveta
se imenuje Vertot Nataša in Susman Marko, katerih mandat prične teči od dneva
izvolitve na skupščini do prenehanja mandata sedanjega nadzornega sveta, to je do
12. 6. 2004.
8. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov za leto 2003 se imenuje družba Constantia UHY d.o.o., Ljubljana.
Delničarjem je gradivo za skupščino,
vključno z letnim poslovnim poročilom
družbe za poslovno leto 2002 z mnenjem
revizorja, poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in mnenju revizorja, konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto
2002 z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta h konsolidiranemu letnemu
poročilu in mnenju revizorja in z vsemi predlogi sprememb in dopolnitvami statuta
družbe, na vpogled v tajništvu uprave na
sedežu družbe v Ljubljani, Tbilisijska 61, od
dneva objave do dneva skupščine, vsak delavnik med 9. in 12. uro.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
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družbi prijavijo svojo udeležbo na skupščini, s pisno prijavo.
Sklep iz 3. točke je veljaven, če sklep o
soglasju k temu sklepu z izrednim sklepom
na zasedanju sprejmejo imetniki delnic razreda B z najmanj tremi četrtinami pri
sklepanju zastopanega kapitala ter da izredni sklep o soglasju sprejmejo imetniki delnic razreda A z najmanj tremi četrtinami pri
sklepanju zastopanega kapitala.
KPL pooblaščenka, d.d.
direktorica
Ljudmila Atanasovski, univ. dipl. ek.

Pooblaščenec delničarja mora k prijavi udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo, če le-to
ni shranjeno pri družbi.
Gradiva
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled v delovnem času od
8. 5. 2003 dalje na sedežu družbe Breg
22, 1353 Borovnica.
Fenolit, d.d.
direktor
Slavko Žibret
predsednik nadzornega sveta
Oto Erman

Ob-93347
Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe Fenolit, d.d., sintetične smole in mase,
uprava sklicuje

Ob-93361
Na podlagi 34. člena statuta družbe Lesokov, trgovina na veliko in malo in odkup, Brežice d.d., Cesta bratov Cerjakov 43, sklicuje nadzorni svet

8. skupščino delničarjev,
ki bo na sedežu družbe Fenolit, d.d.,
Breg 22, Borovnica, dne 9. 6. 2003, ob
15. uri.
Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine in
potrditev dnevnega reda.
2. Predstavitev letnega poročila in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2002.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
5. Imenovanje revizijske družbe.
6. Sprejem sklepa o spremembi Statuta
družbe Fenolit d.d.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k 1. točki: izvolijo se delovna
telesa skupščine in potrdi se dnevni red.
2. Sklep k 3. točki: bilančni dobiček za
leto 2002 znaša 331,793.656,08 SIT. Celotni bilančni dobiček za leto 2002 v znesku 331,793.656,08 SIT ostane nerazdeljen in se kot preneseni dobiček prenese za
delitev v naslednjih letih.
3. Sklep k 4. točki: upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za delo v
poslovnem letu 2002.
4. Sklep k 5. točki: za revizorja družbe
za poslovno leto 2003 se imenuje revizijska
družba Plus revizija d.o.o., Bežigrad 1, Ljubljana.
5. Sklep k 6. točki:
a) Sprejmejo se predlagane spremembe
Statuta družbe Fenolit d.d.
b) Sprejme se predlagani čistopis statuta.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za dan 9. 6. 2003
ob 15. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za 9. 6. 2003 ob 16. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice družbe na
dan 6. 6. 2003 vknjižene v delniško knjigo
družbe, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasovalno pravico lahko
uresničuje samo tisti delničar oziroma zanj
njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik,
ki je najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine družbi pisno prijavil svojo udeležbo. Prijava udeležbe je pravočasna,
če na sedež družbe prispe do 7. 6. 2003.

10. sejo skupščine,
ki bo dne 12. 6. 2003 ob 14. uri na
sedežu družbe v Brežicah, Cesta bratov
Cerjakov 43.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa po predlogu uprave.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2002 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2002 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2002.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2002 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Ugotovljeni bilančni dobiček na dan
31. 12. 2002 v višini 13,751.050,35 SIT
ostane nerazporejen in se nameni uporabi v
naslednjih leih (preneseni dobiček).
2. Upravi in nadzornemu svetu skupščina podeli razrešnico, s katero se potrdi in
odobri njuno delo v poslovnem letu 2002.
5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe po predlogu
uprave in nadzornega sveta.
6. Imenovanje članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: imenujejo se predlagani
člani nadzornega sveta po predloženi enotni kandidacijski listi nadzornega sveta.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščine je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo tri dni pred skupščino in so
kot lastniki delnic na dan sklica skupščine
vpisani v delniško knjigo.
Delničarji lahko v tednu dni po sklicu
skupščine podajo predlog za dopolnitev
dnevnega reda oziroma nasprotne predloge na sedežu družbe. Predlogi delničarjev so lahko le pisni in razumno utemeljeni.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 15. uri v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Lesokov Brežice d.d.
nadzorni svet
Ob-93365
Na podlagi 36. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d., uprava Telekom Slovenije d.d. sklicuje
7. skupščino
Telekoma Slovenije, d.d.,
ki bo v Ljubljani, dne 11. 6. 2003, ob
12. uri, v dvorani poslovne stavbe GIO (bivši Smelt), Dunajska c.160, v Ljubljani z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina imenuje organe skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Stojan Zdolšek,
– za preštevalca glasov se imenujeta Denis Kostrevc in Jože Bajuk.
Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Miro Košak.
2. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.
Predlog sklepa:
1. Skupščina Telekoma Slovenije, d.d.
sprejema druge spremembe in dopolnitve
Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d. ter
potrjuje čistopis Statuta.
2. Čistopis Statuta se objavi v Uradnem
glasilu Telekom Slovenije.
3. Pisno poročilo nadzornega sveta o
potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2002.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2002 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa:
1. Skupščina Telekoma Slovenije, d.d. po
obravnavi rezultatov poslovanja sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2002, ki znaša 17.737,391.904,68
SIT za naslednje namene:
– za izplačilo dividend, v višini
2,548.836.420 SIT oziroma 390 SIT bruto
na delnico,
– za povečanje drugih rezerv iz dobička
v višini 9.960.173.484,68 SIT,
– nerazporejeni dobiček v višini
5.228.382.000 SIT,
Za izplačilo dividend se uporabi del
bilančnega
dobička
v
višini
2.521,819.086,71 SIT, ki izhaja iz nerazporejenega čistega dobička leta 2001
in del bilančnega dobička, v višini
27,017.333,29 SIT, ki izhaja iz čistega dobička 2002.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so dva dni po sprejemu tega sklepa na
skupščini družbe vpisani v delniško knjigo
kot lastniki delnic s pravico do dividende, in
sicer v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa
na skupščini družbe.
2. Skupščina Telekoma Slovenije, d.d.
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2002.

5. Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma
Slovenije, d.d. za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina Telekoma
Slovenije, d.d. imenuje revizijsko družbo
KPMG Slovenija, d.o.o., Neubergerjeva
ulica 30, Ljubljana, za revidiranje
računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d. za poslovno leto 2003.
6. Odstop člana nadzornega sveta in
imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina Telekoma Slovenije, d.d. se seznani z odstopom Antona
Žuniča s funkcije člana nadzornega sveta, ki
predstavlja kapital, z dnem 10. 12. 2002.
Na predlog nadzornega sveta skupščina
na njegovo mesto za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, imenuje Franja Bobinca, univ. dipl. ek., katerega mandat začne teči na dan imenovanja na skupščini in
traja do izteka mandata nadzornega sveta.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana.
Pooblaščenci delničarjev lahko uresničujejo pravico udeležbe in glasovalno pravico na podlagi pisnega pooblastila, ki ga
morajo delničarji deponirati na sedežu
družbe in ostane shranjeno pri družbi do
preklica.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, skupaj z
letnim poročilom, poročilom nadzornega
sveta družbe in predlogom sprememb statuta, bo na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan po objavi sklica skupščine od
10. do 12. ure v sobi št. 913 do vključno
10. 6. 2003.
Ponovni sklic skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 14. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih
delnic.
Telekom Slovenije, d.d.
predsednik uprave
Peter Grašek
Ob-93366
Na podlagi 31. člena statuta družbe Javno podjetje Elektrogospodarstvo Slovenijerazvoj in inženiring d.d., Maribor, Vetrinjska
ulica 2, uprava družbe sklicuje
6. skupščino družbe
javno podjetje Elektrogospodarstvo
Slovenije – razvoj in inženiring, d.d.,
ki bo dne 9. 6. 2003 ob 10. uri na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2
(sejna soba št. 326 – III. nadstropje), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.
Imenuje se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Seji je prisoten vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora. Skupščina
potrdi predlagani dnevni red.
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2. Predložitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila (274.a člen Zakona o gospodarskih družbah).
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
3. Pokrivanje bilančne izgube ter podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega
sveta za leto 2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Ugotovitev bilančne izgube za leto
2002: bilančna izguba na dan 31. 12. 2002
znaša 46,376.956 SIT.
b) Pokrivanje bilančne izgube za leto
2002: bilančna izguba na dan 31. 12. 2002
znaša 46,376.956 SIT in se pokrije v breme splošnega prevrednotovalnega popravka vpoklicanega kapitala (konto 940).
c) Razrešnica upravi družbe in članom
nadzornega sveta za leto 2002: skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2002 ter
jima podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2003 skupščina
imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija
d.o.o., Ljubljana.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Popolno gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjev, so na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica, v tajništvu uprave
delniške družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Pogoje za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj 30 minut pred zasedanjem,
zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
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eno uro kasneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Javno podjetje
Elektrogospodarstvo Slovenije razvoj in inženiring, d.d.
direktor
Dragomir Peklar, univ. dipl. org. dela
Ob-93403
Na podlagi 5.4 točke Statuta delniške
družbe CP Ptuj d.d., in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
uprava družbe
IV. skupščino
delniške družbe CP Ptuj d.d.,
ki bo v ponedeljek, 9. 6. 2003 ob 9. uri
na sedežu družbe CP Ptuj d.d., Zagrebška
cesta 49/a na Ptuju.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog
sklepa:
uprava
ugotovi
sklepčnost skupščine.
Izvoli se verifikacijsko komisijo v sestavi:
– Štebih Brigita – za predsednico,
– preštevalca glasov: Kraljevič Zdenko
in Zotlar Stane.
Obvesti se skupščino glede notarja Andreja Šoemna, ki piše tudi zapisnik seje
skupščine.
Sejo bo vodil Branko Resnik – predsednik skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
družbe o poslovanju CP Ptuj d.d., v letu
2002 skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta in poročilom o reviziji letnega poročila in računovodskih izkazov za poslovno
leto, ki se je končalo 31. 12. 2002.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta: skupščina se seznani s
predstavitvijo letnega poročila za poslovno
leto 2002 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2002.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja
spremljanja vodenja družbe med poslovnim
letom 2002.
3. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička po letnem obračunu za leto 2002 ter
razrešnica upravi in nadzornemu svetu
družbe odgovornosti za poslovno leto
2002.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep: višina bilančnega dobička na dan
31. 12. 2002 znaša 7,454.731,28 SIT.
Polovica bilančnega dobička se deli na
upravo in nadzorni svet družbe, druga polovica bilančnega dobička ostane nerazporejena.
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem
letu 2002 in jima podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za leto 2003 za pooblaščenega revizorja imenuje Auditor – revizijska družba d.o.o., Ptuj, Murkova 4, 2250
Ptuj.
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5. Umik delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta družbe CP Ptuj d.d., umika 41.230 delnic družbe CP Ptuj d.d., v
nominalni vrednosti 41,230.000 SIT.
Osnovni kapital družbe CP Ptuj d.d.,
ki je 191,147.000 SIT se zmanjša za
41,230.000 SIT na 149,917.000 SIT.
Razlog zmanjšanja kapitala je umik
41.230 lastnih delnic, ki jih družba CP Ptuj
d.d., že ima v posesti in jih je pridobila na
podlagi univerzalnega pravnega nasledstva.
V kapitalske rezerve se odvede celotni
nominalni znesek umaknjenih delnic to je
41,230.000 SIT.
Skupščina ugotavlja, da je družba CP
Ptuj d.d., oblikovala rezerve za celotni znesek lastnih delnic, ne da bi zmanjšala osnovni kapital ali po zakonu ali ustavnem aktu
prepisane rezerve.
Osnovni kapital se zmanjša za celotni
nominalni znesek umaknjenih delnic z dnem
vpisa v sodni register.
Za izvedbo vpisa sklepa v sodni register
skupščina pooblasti odvetnika B. Resnika.
6. Pooblastilo upravi za pridobitev lastnih
delnic družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta ter v skladu z 240. členom ZGD skupščina družbe CP Ptuj d.d.,
pooblašča upravo družbe za nakup lastnih
delnic do višine 10% osnovnega kapitala
družbe v nominalni vrednosti 14,991.700
SIT.
Najvišja nakupna cena delnice ne sme
presegati 60% knjigovodske vrednosti delnice, najnižja prodajna cena delnice pa ne
sme biti manjša, kot je bila nakupna vrednost delnice družbe.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
v soglasju z nadzornim svetom družbe odproda ali umakne vse pridobljene lastne delnice brez nadaljnega sklepanja skupščine o
zmanjšanju osnovnega kapitala.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
v soglasju z nadzornim svetom družbe pri
pridobitvi ali odsvojitvi lastnih delnic lahko
izključi prednostno pravico obstoječim delničarjem.
Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da po zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic ustrezno prilagodi statut tako, da se določbe statuta
ujemajo z novimi dejstvi.
Postopek in viri za odkup delnic se zagotavljajo v skladu z določili ZGD in statuta
družbe. Zaradi nakupa lastnih delnic se ne
sme zmanjšati osnovni kapital ali po zakonu
ali statutu prepisane rezerve.
Pooblastilo upravi družbe za nakup lastnih delnic velja do junija 2004. leta.
7. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta družbe skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki v skladu
s statutom družbe. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščino in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno

prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z besedilom predlaganih sprememb statuta, bo na
vpogled vsak delovni dan v informativni pisarni družbe (Štebih Brigita) od 9. 5. 2003
do 8. 6. 2003 od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Cestno podjetje Ptuj d.d.
uprava družbe
Ferdo Veingerl
predsednik uprave
Martin Turk
član uprave
Ob-93440
Na podlagi 29. točke statuta delniške
družbe Slikar, podjetje za slikarstvo, fasaderstvo, pleskarstvo, trgovino in inženiring, s sedežem v Mariboru, Prešernova 26a, uprava in predsednik nadzornega
sveta sklicujeta
7. redno skupščino,
ki bo v sredo, 11. 6. 2003 ob 15. uri, v
prostorih uprave, Prešernova 26a, Maribor.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles in ugotovitev sklepčnosti.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2002 ter pisnim poročilom
nadzornega sveta.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:
Predlog sklepa k 1. točki
Izvolijo se organi skupščine v predlagani
sestavi.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
Predlog sklepa k 2. točki
2.1. Skupščina se seznani s pismenim
poročilom nadzornega sveta družbe, ki se
nanaša na preveritev Letnega poročila
družbe za leto 2002.
2.2. Sprejme se predlog uprave in nadzornega sveta kritja izgube leta 2002.
Predlog sklepa k 3. točki.
V skladu z 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2002 in jima podeljuje razrešnico.
Vpogled v gradivo
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Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu organov upravljanja
na sedežu družbe Slikar d.d., Prešernova
26a, Maribor, vsak delovni dan od 12. do
13. ure, od dneva objave do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD-Centralno klirinški depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 9. 5.
2003, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti
pisno in deponirano na sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice prijavijo upravi najkasneje tri dni pred začetkom zasedanja skupščine.
Sklepčnost skupščine
Sejna soba, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 60 minut pred začetkom
zasedanja. V tem času se bodo delile glasovnice. Skupščina je sklepčna, če bo ob
sklicu prisotnih vsaj 15% glasov. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine iz istim dnevnim redom istega dne ob 15.30, na mestu
prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Slikar, d.d. Maribor
uprava
Ob-93445
Uprava družbe Sivent, d.d., Ljubljana,
na podlagi statuta družbe in določil Zakona
o gospodarskih družbah sklicuje
2. zasedanje skupščine
delničarjev družbe Sivent, d.d.,
Ljubljana,
ki bo v torek, dne 10. 6. 2003, ob 8. uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Železna cesta
18, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Gregor Godeša, za preštevalki glasov pa Mateja Torbar in Urška Comino. Vabljeni notar je Miro Bregar iz Litije.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila družbe
za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2002 ter
potrditvijo letnega poročila za poslovno leto
2002 s strani nadzornega sveta.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2002.
4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revizijo
poslovanja družbe v letu 2003.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za revizijo poslovanja družbe v poslovnem letu 2003 skupščina na predlog nadzornega sveta imenuje revizijsko družbo
Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo vsi tisti delničarji oziroma pooblaščeni zastopniki, ki
bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili družbi vsaj tri dni pred skupščino in
bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo
pri KDD, d.d., Ljubljana, na dan zasedanja.
Delničar mora svojo identiteto izkazati z osebno izkaznico ali z izpisom iz registra pravnih oseb in pooblastilom. Zaradi potreb
identifikacije mora pooblastilo vsebovati
ime, priimek, matično številko in naslov pooblaščenca oziroma pooblastitelja, ki je fizična oseba, za pravne osebe pa ime firme,
sedež in matično številko. Glasovalne pravice lahko uresničuje le tisti delničar, ki se bo
skupščine udeležil pravočasno.
Udeleženci dvignejo glasovnice, ki so
hkrati tudi vstopnice v dvorano, v poslovnih prostorih družbe najmanj 1 uro pred
začetkom skupščine na kraju zasedanja
skupščine.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe Sivent, d.d., Ljubljana,
vsak delavnik od dneva sklica skupščine do
zasedanja od 9. do 13. ure.
Sivent, d.d., Ljubljana
uprava
Št. 103/2003
Ob-93446
Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d.
in ZTVP-1 (Ur. l. RS, št. 56/99) ter na podlagi 26. člena statuta Probanke, d.d., uprava družbe sklicuje
15. sejo skupščine
Probanke, d.d.,
ki bo v torek, 10. 6. 2003 ob 13. uri v
Kazinski dvorani Slovenskega narodnega
gledališča v Mariboru, Slovenska ul. 27.
Za skupščino je predlagan naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika
skupščine ter dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
1.1 Skupščina banke izvoli predsednika
skupščine in dva preštevalca glasov ter ugotovi prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika.
2. Poročilo nadzornega sveta k letnemu
poročilu Probanke, d.d. za leto 2002 in predlog o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov:
2.1. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu Probanke, d.d. za leto 2002.
2.2. Bilančni dobiček za leto 2002 v
višini 645,864.000 SIT se uporabi:
– za dividende 443,300.000 SIT,
– za pogodbene obveznosti po statutu
62,800.000 SIT,
– nerazporejen dobiček 139,764.000 SIT.
Dividenda za leto 2002 znaša:
– za delnico razreda A in B 310 SIT bruto.
Dividenda se izplača imetnikom delnic,
ki so vpisani v delniški knjigi kot imetniki
delnic razreda A in B na dan 12. 6. 2003.
Dividende se bodo izplačevale od 10. 7.
2003 dalje.
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2.3. Skupščina podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
3. Spremembe statuta v zvezi z odobrenim kapitalom.
Predlog sklepa:
3.1. Sprejme se sprememba 11. člena
statuta, tako da se ta sedaj glasi:
“Uprava banke je pooblaščena, da v petih letih po vpisu te spremembe statuta v
register poveča osnovni kapital za
715,000.000 SIT, tako da znaša skupaj
2.145,000.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo novih delnic za denarne vložke. Nove delnice se izdajo s soglasjem nadzornega sveta.
Dotedanji delničarji imajo v sorazmerju s
svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za
uveljavitev te pravice je 14 dni. Uprava sme
obstoječim delničarjem v celoti ali deloma
izključiti prednostno pravico do novih delnic.
Nadzorni svet banke je pooblaščen, da
po povečanju osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi
statut banke, tako da se določbe statuta
ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih
delnic.“
Pisno poročilo uprave o razlogih za izključitev prednostne pravice do novih delnic je dostopno na sedežu družbe v Mariboru, Gosposka ulica 23, v tajništvu banke,
od ponedeljka do petka, od 10. do 12. ure,
od dneva objave sklica skupščine.
4. Pogojno povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
4.1. Osnovni kapital banke se lahko poveča za 38,214.000 SIT z namenom zagotovitve opcijskih upravičenj do nakupa novih delnic.
Osnovni kapital banke se lahko poveča
z izdajo 38.214 navadnih delnic razreda A.
Prodajna cena znaša 4.000 SIT/delnico.
Upravičenci do nakupa novih delnic so imetniki opcijskih upravčenj do nakupa delnic,
ki jih je družba zagotovila članom uprave
banke in drugim zaposlenim, za katere ne
velja tarifni del kolektivne pogodbe. Upravičenci lahko svoje upravičenje realizirajo do
25. 4. 2006.
Nadzorni svet banke je pooblaščen, da
ob vsakokratni prijavi skupnega zneska pogojno povečanega osnovnega kapitala
ustrezno prilagodi statut banke, tako da se
določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi,
nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic.
5. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2002 z mnenjem nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
5.1 Skupščina banke sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2002
z mnenjem nadzornega sveta banke.
6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa:
6.1. V skladu z 240. členom ZGD-F
skupščina pooblašča upravo banke, da lahko v roku 18 mesecev od dneva sprejema
tega sklepa kupuje lastne delnice, katerih
skupni nominalni znesek ne sme presegati
10% osnovnega kapitala, po najnižji ceni
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2.500 SIT in najvišji ceni 7.000 SIT za delnico razreda A.
Skupščina pooblašča upravo banke, da
pri odsvojitvi lastnih delnic izključi prednostno pravico obstoječim delničarjem.
7. Razrešitev članov nadzornega sveta in
imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
7.1. Skupščina banke s 30. 6. 2003 razreši člane nadzornega sveta:
1. Ada de Costa Petan,
2. prof. dr. Drago Filipič,
3. dr. Roman Glaser,
4. Peter Grujič,
5. Stanislav Kramberger,
6. Stanislav Špindler,
7. Metod Zaplotnik.
7.2. Skupščina banke s 1. 7. 2003 imenuje za člane nadzornega sveta za mandatno dobo 4 let naslednje osebe:
1. Milan Dolar,
2. prof. dr. Drago Filipič,
3. dr. Roman Glaser,
4. Peter Grujič,
5. Stanislav Kramberger,
6. Stanislav Špindler,
7. Metod Zaplotnik.
8. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
8.1. Sejnina za člane nadzornega sveta
znaša od 1. 7. 2003 dalje:
– za predsednika 90.000 SIT,
– za člane 60.000 SIT.
9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa:
9.1. Skupščina banke imenuje revizorsko hišo PricewaterhouseCoopers iz Ljubljane za izvedbo redne revizije poslovanja
Probanke, d.d. za leto 2003.
Delničarjem je gradivo na vpogled od
dneva objave dalje, na vseh poslovnih enotah Probanke, d.d. in na sedežu družbe v
Gosposki ul. 23 v Mariboru, od ponedeljka
do petka med 10. in 12. uro. Enako velja za
letno poročilo za leto 2002 in poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic na ime razreda A in imetniki
prednostnih delnic na ime razreda B.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo Probanke, d.d., ki jo vodi KDD d.d.,
Ljubljana in ki najmanj 3 dni pred skupščino
prijavijo svojo udeležbo pismeno po faksu
na št. 02/25-20-610 ali po pošti na naslov
družbe, Probanka, d.d., Gosposka ul. 23,
2000 Maribor. Prijava je pravočasna, če jo
banka prejme do vključno petka, 6. 6.
2003 do 14. ure. Prijava se izvrši z izpolnjeno prijavnico oziroma pooblastilom, ki sta
priložena k vabilu za skupščino delničarjev.
Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
se pravočasno prijavijo in so imetniki navadnih delnic na ime razreda A.
Delničarji se skupščine lahko udeležijo
sami ali po pooblaščencu.
Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z veljavnim pisnim pooblastilom
in osebnim dokumentom. Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne osebe se mora
izkazati še z izpisom iz sodnega registra.
Registracija udeležencev skupščine bo
od 12. do 13. ure.
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Prosimo vas, da upoštevate navedeni termin registracije, da bi se izognili gneči in
zamudi s pričetkom skupščine.
Probanka, d.d., Maribor
mag. Romana Pajenk
predsednica uprave
Milan Lah
članica uprave
dr. Roman Glaser
predsednik nadzornega sveta
Ob-93447
Na podlagi 24. člena statuta delniške
družbe Traig d.d. Ivančna Gorica, uprava
družbe sklicuje
9. redno skupščino delničarjev
ki bo v torek 10. 6. 2003 ob 15. uri na
sedežu družbe v Ivančni Gorici, Cesta 2.
grupe odredov 15.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, prisotnost notarja, imenovanje
predsednika skupščine, zapisnikarja in verifikacijsko komisijo za preštevanje glasov.
2. Poročilo nadzornega sveta o poslovanju družbe v letu 2002 z revizorjevim mnenjem.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo nadzornega sveta z mnenjem revizorja o poslovanju družbe v letu 2002. Izguba
v višini 1.919 tisoč SIT ostane nepokrita.
3. Podelitev razrešnice predsedniku
uprave družbe in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico predsedniku uprave družbe in članom
nadzornega sveta.
4. Poročilo predsednika uprave o skladu lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog sklepa predsednika uprave kot je predložen v gradivu za skupščino.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog sklepa predsednika uprave o imenovanju članov nadzornega sveta, kot je v predloženem gradivu za skupščino.
6. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembo statuta, ki je v skladu z zakonom
(Ur. l. RS, št. 45/01) in je v predloženem
gradivu s strani predsednika uprave družbe.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog nadzornega sveta, o imenovanju revizorja za leto 2003.
II. Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo in uresničijo glasovalno pravico delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo najmanj tri dni pred
skupščino.
Pred zasedanjem skupščine se delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi delničarjev so pisni,
obrazloženi s predlogi sklepov vloženi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine na sedežu uprave družbe.
Če skupščina ob napovedanem dnevu
in uri ne bo sklepčna (prvi sklic) bo pričela

z delom uro kasneje, na istem mestu in z
enakim dnevnim redom, ne glede na zastopanost kapitala (drugi sklic).
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe vsak delovnik
od 10. do 15. ure.
Traig d.d. Ivančna Gorica
predsednik uprave
Štefan Lazar, univ. dipl. ek.
Ob-93451
Na podlagi 24. člena Statuta delniške
družbe Hotel Slon Ljubljana, Slovenska cesta 34, direktor družbe vabi delničarje na
9. redno skupščino
delniške družbe Hotel Slon,
ki bo v torek, 10. 6. 2003 ob 12. uri v
klubskih prostorih družbe v Ljubljani, Slovenska cesta 34.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine ter seznanitev skupščine s prisotnim
notarjem.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Gajšek, za članice verifikacijske komisije se izvolijo: Liljana Mijailovič, Maruša Peternelj in Olga Zupanc.
Skupščina se seznani s prisotnim notarjem na skupščini.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne 27. 3. 2003 o
sprejemu letnega poročila za leto 2002.
b) Bilančni dobiček družbe, ki znaša
306,775.851,91 SIT se uporabi kot sledi:
– iz prenesenega dobička iz preteklih let
se 42,081.260 SIT razdeli delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe na dan
10. 6. 2003, v obliki dividende, ki znaša
713 SIT bruto na delnico in se izplačajo
najkasneje v roku enega meseca po zasedanju skupščine,
– iz prenesenega dobička iz preteklih let
se 5,000.000 SIT uporabi za izplačilo nagrad v skladu z ustreznim sklepom nadzornega sveta,
– preostali del bilančnega dobička v višini 259,694.591,91 SIT ostane nerazporejen.
c) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2002.
3. Spremembe dejavnosti družbe zaradi
uskladitve s standardno klasifikacijo dejavnosti in dopolnitev dejavnosti.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitev dejavnosti
družbe.
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe statuta družbe in čistopis
statuta.
5. Obravnava in sprejem izhodišč plana
poslovanja za leto 2003.
Predlog sklepa: sprejmejo se izhodišča
plana poslovanja za leto 2003.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2003 se imenuje revizorska družba Auditor d.o.o. iz Ptuja.
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Letno poročilo uprave za leto 2002, poročilo revizorja in pisno poročilo nadzornega sveta ter ostala gradiva za skupščino s
predlogi sklepov so delničarjem na voljo v
tajništvu Hotela Slon d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 34, vsak delavnik med 9. in 12.
uro v času od dneva objave sklica skupščine dalje.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda podajo v pisni obliki v sedmih dneh od dneva objave sklica skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavijo najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblaščenci oziroma zastopniki se morajo pred skupščino izkazati s pisnim pooblastilom.
Če skupščina ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje skupščine dne 11. 6. 2003
ob 12. uri v istem prostoru in z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Hotel Slon, d.d.
direktor
Ob-93453
Na podlagi 22. člena Statuta BTC d.d.
Ljubljana, Šmartinska 152 sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo v petek, 13. junija 2003 ob 16. uri
v Kongresni dvorani Mercurius, v Ljubljani,
Šmartinska 152.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem
sklepa: skupščina imenuje delovno predsedstvo v sestavi: predsednik in dva člana.
2. Obravnava revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta, ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa:
A) Skupščina je seznanjena z letnim poročilom za leto 2002 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto
2002.
B) Bilančni dobiček za poslovno leto
2002 v znesku 4.259,972.538,62 SIT se
uporabi:
– za dividende v vrednosti 1.100 SIT bruto za delnico, kar skupaj predstavlja
247,700.200 SIT. Na lastne delnice se dividenda ne izplača,
– skladno z določili statuta družbe se
izplača nagrada v obliki udeležbe na dobičku vsem članom uprave in članom nadzornega sveta v skupni višini bruto
27,271.183,70 SIT,
– izplačilo dividend in udeležbe na dobičku se izvrši iz nerazporejenega dobička
leta 1997 in 1998,
– bilančni
dobiček
v
višini
3.500,000.000 SIT se razporedi med druge rezerve iz dobička,
– bilančni
dobiček
v
višini
485,001.154,92 SIT ostane nerazporejen

in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih,
– do dividende so upravičeni tisti lastniki
delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško
knjigo pri KDD-centralni klirinško depotni
družbi d.d. Ljubljana, drugi delovni dan po
seji skupščine to je 17. 6. 2003. Dividende
in nagrade se izplačajo do 30. junija 2003.
C) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2002 s katero potrjuje in odobrava delo teh
dveh organov družbe v poslovnem letu
2002.
3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem
sklepa: za poslovno leto 2003 se za revizorja
imenuje Constantio UHY d.o.o., družba za
revidiranje, Vilharjeva 27, Ljubljana.
Gradivo za skupščino BTC d.d. s predlogi sklepov, letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na
vpogled v tajništvu sektorja za tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi v 12. nadstropju poslovne stolpnice, Šmartinska 140
Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 12.
ure, od dneva objave sklica skupščine 9.
maja 2003 do vključno 13. junija 2003.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki s priporočenim pismom, ki
prispe na sedež družbe najmanj tri dni pred
sejo skupščine, prijavijo svojo udeležbo na
skupščini. Prijava udeležbe delničarja je
pravočasna, če na sedež družbe prispe do
11. junija 2003. Udeleženci se ob prihodu
identificirajo z osebnim dokumentom.
Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt
30 minut pred začetkom zasedanja. Če
skupščina ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje skupščine isti dan ob 17. uri na
istem kraju, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
BTC d.d. Ljubljana
predsednik uprave
Jože Mermal
Ob-93454
Na podlagi 28. člena Statuta Ajdacom
d.d. Ljubljana, Šmartinska 152 sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo v petek, 13. junija 2003 ob 14. uri
v Kongresni dvorani Mercurius, v Ljubljani,
Šmartinska 152.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem
sklepa: skupščina imenuje delovno predsedstvo v sestavi: predsednik in dva člana.
2. Obravnava revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta, ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa:
A) Skupščina je seznanjena z letnim poročilom za leto 2002 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto
2002.
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B) Bilančni dobiček za poslovno leto
2002 v znesku 208,465.507,10 SIT se
uporabi:
– za dividende v vrednosti 1.100 SIT bruto za delnico, kar skupaj predstavlja
164,137.600 SIT,
– v obliki udeležbe na dobičku se upravi
izplača nagrada v višini bruto 410.322,60
SIT,
– izplačilo dividend in udeležbe na dobičku se izvrši iz nerazporejenega dobička
leta 2002,
– bilančni dobiček v višini 40,000.000
SIT se razporedi med druge rezerve iz dobička,
– bilančni dobiček v višini 3,917.584.50
SIT ostane nerazporejen in bo o uporabi
odločeno v naslednjih poslovnih letih,
– do dividende so upravičeni tisti lastniki
delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško
knjigo pri KDD-centralni klirinško depotni
družbi d.d. Ljubljana, drugi delovni dan po
seji skupščine to je 17. 6. 2003. Dividende
in nagrade se izplačajo do 30. junija 2003.
C) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2002 s katero potrjuje in odobrava delo teh
dveh organov družbe v poslovnem letu
2002.
3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: za poslovno leto 2003 se za
revizorja imenuje Constantio UHY d.o.o.,
družba za revidiranje, Vilharjeva 27, Ljubljana.
Gradivo za skupščino Ajdacom d.d. s
predlogi sklepov, letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na
vpogled v I. nadstropju – informacijska pisarna, Šmartinska 152 Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave
sklica skupščine 9. maja 2003 do vključno
13. junija 2003.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki s priporočenim pismom, ki
prispe na sedež družbe najmanj tri dni pred
sejo skupščine, prijavijo svojo udeležbo na
skupščini. Prijava udeležbe delničarja je
pravočasna, če na sedež družbe prispe do
11. junija 2003. Udeleženci se ob prihodu
identificirajo z osebnim dokumentom.
Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt
30 minut pred začetkom zasedanja. Če
skupščina ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje skupščine isti dan ob 15. uri na
istem kraju, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Ajdacom d.d.
uprava družbe
Ob-93513
V skladu z 9.5. členom statuta delniške
družbe Moja delnica, borzno posredniška
hiša d.d., Ljubljana, Dunajska 20, 1000
Ljubljana, sklicuje uprava družbe
9. skupščino
družbe Moja delnica, borzno
posredniška hiša d.d., Ljubljana,
ki bo v torek 10. 6. 2003 ob 9. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 20, z
naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.
Ugotovi se prisotnost na skupščini. Skupščini prisostvuje notarka mag. Nina Češarek.
Na predlog uprave se sprejme sklep: za
predsednika skupščine se izvoli Mateja Stanič Rudolf, za preštevalca glasov se imenujeta Maja Vrečar in Norbert Mešanovič.
2. Razrešnica članoma uprave in članom nadzornega sveta za poslovno leto
2002.
Predstavitev letnega poročila družbe za
poslovno leto 2002, Poročila o opravljeni
reviziji računovodskih izkazov za leto 2002,
Poročila nadzornega sveta ter razprava o
uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2002.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep: skupščina podeljuje razrešnico članoma uprave in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2002.
3. Bilančni dobiček
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep: bilančni dobiček v poslovnem letu 2002 znaša: 2,775.000 SIT. Bilančni dobiček postane preneseni dobiček.
Gradivo za skupščino skupaj z revidiranim letnim poročilom uprave za poslovno
leto 2002 in Poročilom nadzornega sveta
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak dan od 8. do 10. ure od objave sklica
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pisni in poslani upravi družbe v roku sedem
dni od objave sklica skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničarji pisno prijavijo svojo udeležbo upravi
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
in bodo vpisani v delniški knjigi tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom delničarja in ga deponirati na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi pol
ure pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.
Moja delnica BPH d.d.
uprava
Ob-93541
Na podlagi 21. člena statuta delniške
družbe sklicujem
9. skupščino
delniške družbe Galex – proizvodnja in
promet s farmacevtskimi in drugimi
proizvodi d.d., Murska Sobota, Tišinska
ulica 29g,
ki bo dne 12. junija 2003 ob 16. uri v
Jakijevi dvorani Zavarovalnice Triglav d.d.,
Murska Sobota, Lendavska 5.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine in imenujeta zapisnikar in notar po
predlogu sklicatelja.
2. Predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2002 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2002:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Galex d.d. za leto 2002 in
pisnim poročilom nadzornega sveta za leto
2002 v skladu z 274 a členom ZGD.
2.2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2002:
– bilančni dobiček na dan 31. 12. 2002
znaša 299,825.963,27 SIT;
Predlog delitve:
– del za izplačilo dividend 28,772.800
SIT,
– druge rezerve iz dobička 10,000.000
SIT,
– del za nagrade 475.720 SIT.
Ostane
preneseni
dobiček
184,702.736,47 SIT.
Dividenda za leto 2002 znaša 800 SIT
bruto po delnici.
2.3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
znaša bilančni dobiček za leto 2002
299,825.963,27 SIT in se ga nameni za
izplačilo dividend v višini 28,772.800 SIT,
za druge rezerve iz dobička 10,000.000
SIT, za nagrade 475.720 SIT, znesek v višini 184,702.736,47 SIT pa se prenese v
naslednje poslovno leto.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
družbe in članom nadzornega sveta za leto
2002.
3. Nadzorni svet predlaga skupščini v
sprejem dopolnitve in spremembe k statutu
družbe Galex d.d.
Predlog sklepa: dopolnitve in spremembe k statutu družbe Galex d.d. se sprejmejo v predlagani obliki in se vpišejo v sodni
register.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2003.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga,
da se za pooblaščenega revizorja družbe
Galex d.d. za leto 2003 imenuje družba
Audit d.o.o. iz Murske Sobote.
5. Pobude in vprašanja delničarjev.
Delničarje naprošamo, da svoje morebitne nasprotne ali nove predloge k posameznim točkam dnevnega reda v pisni obliki z utemeljitvijo vložijo v roku 7 dni od objave tega sklica na sedežu družbe Galex d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali po svojih pooblaščencih. Delničarji morajo svojo ali udeležbo svojega
pooblaščenca pisno prijaviti najkasneje tri
dni pred skupščino na sedežu družbe. Pooblaščenec se mora pred sejo skupščine izkazati s pisnim pooblastilom.
Gradivo, predlog novega statuta in predlogi sklepov so na vpogled delničarjem na
sedežu družbe Galex d.d., Tišinska ulica
29g, Murska Sobota, vsak delavnik od 10.
do 12. ure, in sicer od 9. 5. 2003 do 12. 6.
2003.
Če skupščina ne bo sklepčna ob sklicu
bo ponovno zasedanje istega dne, to je

12. junija 2003 ob 17. uri v isti dvorani.
Skupščina bo tokrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Galex d.d., Murska Sobota
direktorica
Ob-93577
Na podlagi 43. člena statuta družbe
KPL d.d., Ljubljana, Tbilisijska 61, uprava
sklicuje
7. redno sejo skupščine
KPL d.d. Ljubljana, Tbilisijska 61,
ki bo dne 10. 6. 2003 ob 10. uri v na
sedežu delniške družbe KPL d.d. v Ljubljani, Tbilisijska 61, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini Alenka
Šuštar-Hostar,
– verifikacijsko komisijo v sestavi:
– predsednica Mojca Mazi,
– preštevalki glasov Mojca Brezovar
in Mateja Granatir.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2002 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta po
274.a členu Zakona o gospodarskih
družbah.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto
2002, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček na dan 31. 12. 2002 v višini
250,418.551,98 SIT je sestavljen iz čistega
dobička poslovnega leta v višini
78,123.038,32 SIT in prenesenega dobička iz preteklih let v višini 172,295.513,66
SIT.
Bilančni dobiček se uporabi za:
– izplačilo dividend v višini 87,280.032
SIT, in sicer iz dobička leta 2000 v višini
41,661.072,96 SIT in dobička leta 2001 v
višini 45,618.959,04 SIT.
Družba bo delničarjem izplačala dividende v roku 90 dni od dneva skupščine, 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 zasedanja skupščine.
– nerazporejen čisti dobiček (prenos dobička) v višini 163,138.519,98 SIT.
2. c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2002.
Skupščina družbe potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2002 in jima podeljuje razrešnico.
3. Pooblastilo za nakup lastnih delnic na
podlagi 240. člena ZGD.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: na podlagi 240. člena ZGD skupščina pooblašča
upravo, da lahko kupi lastne delnice, kate-
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rih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe, z namenom umika delnic družbe. Najnižja prodajna vrednost delnice znaša 500 SIT, najvišja prodajna vrednost delnice pa 5.000
SIT. Pooblastilo velja 18 mesecev od dneva
sprejetja tega sklepa.
Na podlagi 240. člena ZGD in smiselno
s 313. členom ZGD se pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic, izključi prednostna
pravica obstoječim delničarjem.
Skupščina pooblašča upravo, da lahko
s soglasjem nadzornega sveta umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja
skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Nadzorni svet se pooblasti, da po zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic uskladi statutarne določbe o
višini osnovnega kapitala.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2003 skupščina
imenuje družbo Constantia UHY d.o.o. iz
Ljubljane.
Gradivo za skupščino s predlogi
sklepov delničarjev, vključno z besedilom
letnega poročila za leto 2002 z mnenjem
revizorja, pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila bo na
voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe,
Tbilisijska 61, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo udeležbo. Prijava je možna tudi prek pošte ali
faksa, kateremu pa mora slediti priporočena pošta.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z originalnim pismenim pooblastilom in osebnim
dokumentom.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
KPL d.d., Ljubljana
glavni direktor:
Viktor Pirnat, inž. grad.
Ob-93579
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 33. člena Statuta delniške družbe sklicujem
skupščino
Pivovarne Laško, d.d., Trubarjeva 28,
Laško,

ki bo v petek, dne 13. junija 2003 ob
12. uri v dvorani Kulturnega centra Laško,
Trg svobode 6, Laško.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, sprejem Poslovnika o delu
skupščine in izvolitev volilne komisije.
2. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta družbe.
3. Sklepanje o spremembah in dopolnitvah Statuta družbe.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepov: uprava in nadzorni svet
družbe predlagata k točkama od 1. do 3.,
nadzorni svet pa k točkama 4. in 5. dnevnega reda skupščine naslednje sklepe:
Sklep k 1. točki:
Predsednik skupščine Boško Šrot ugotovi sklepčnost skupščine.
Skupščina sprejme Poslovnik o delu
skupščine po predlogu uprave in nadzornega sveta družbe, objavljenim v gradivu za
skupščino.
Izvoli se volilna komisija v sestavi Matej
Košenina, Jadranka Sabolčki in Alenka Potokar.
Skupščini bo prisostvoval notar Marko
Fink iz Celja.
Sklep k 2. točki:
2.1. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta družbe o preveritvi in
sprejemu letnega poročila uprave za poslovno leto 2002.
2.2. Bilančni dobiček poslovnega leta
2002 v višini 4.271,085.969 SIT, ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček iz preteklih
let v višini 3.297,383.484 SIT in nerazdeljeni čisti dobiček leta 2002 v višini
973,702.485 SIT, se uporabi na naslednji
način:
– del bilančnega dobička, ki izvira iz
čistega poslovnega izida leta 2000 v višini
874,765.200 SIT se uporabi za izplačilo
dividend v bruto vrednosti 100 SIT na delnico,
– preostanek bilančnega dobička v višini 3.396,320.769 SIT ostane nerazporejen, o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih obdobjih.
Dividenda se izplača delničarjem, ki bodo na dan 18. 6. 2003 vpisani v delniško
knjigo pri KDD – Centralno klirinški depotni
družbi, d.d., Ljubljana. Dividenda se izplača najkasneje v 60 dneh po sprejemu
sklepa.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave in nadzornega sveta družbe za
poslovno leto 2002.
Sklep k 3. točki: skupščina sprejme
spremembe in dopolnitve Statuta družbe po
predlogu uprave in nadzornega sveta
družbe, objavljenim v gradivu za skupščino,
ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.
Sklep k 4. točki: skupščina izvoli 6 članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev (kapitala):
– Dimc Perko Mirjana,
– Jakhel Dergan Olga,
– Čuk Gorazd,
– Kaluža Mirko,
– Planinšec Marko,
– Završnik Boris.
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Štiri-letna mandatna doba novoizvoljenih
članov začne teči dne 28. 10. 2003, ko
poteče mandatna doba sedanjim članom
nadzornega sveta.
Skupščina se seznani s tremi člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev, ki
jih je izvolil svet delavcev na seji dne 23. 4.
2003, in sicer so to: Andrej Kebe, Bojan
Košak in Marko Jugovič ter začetkom njihovega mandata dne 28. 10. 2003.
Sklep k 5. točki: skupščina imenuje firmo PriceWaterhouseCoopers d.d., Ljubljana, za revizorja družbe.
Letno poročilo uprave za poslovno leto
2002, poročilo nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu tega letnega poročila,
spremembe in dopolnitve Statuta družbe
skupaj z gradivom za skupščino so delničarjem na vpogled na sedežu družbe Trubarjeva 28, Laško, vse delovne dni od 9.
do 12. ure.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki bodo dne
10. 6. 2003 vpisani v delniško knjigo pri
Centralni klirinško depotni družbi, d.d.,
Ljubljana (KDD) in ki osebno, po zastopniku
ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo upravi družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Člani uprave in nadzornega sveta se
lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Skupščini lahko prisostvujejo predstavniki sredstev javnega obveščevanja, če svojo prisotnost pisno najavijo upravi družbe
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Navodilo za glasovanje
Glasovanje pri vseh točkah dnevnega reda je javno. Sklepi pod 1., 2., 4. in 5. točko
se sprejemajo z navadno večino oddanih
glasov, medtem ko se sklep pod 3. točko
sprejema s 3/4 večino oddanih glasov oziroma na skupščini zastopanega osnovnega
kapitala.
Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice ali elektronske naprave za glasovanje,
ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in priimek pooblaščenca,
firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 13. uri v
istem prostoru. Na ponovnem sklicu bo
skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Opozorilo
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. V tem času se bodo delile glasovnice
oziroma elektronske naprave za glasovanje.
Pivovarna Laško, d.d., Laško
uprava – direktor
Anton Turnšek
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Objava sklepov skupščin
Ob-93578
Skladno s 66. členom Zakona o trgu vrednostnih papirjev in Pravili Ljubljanske borze, direktor trgovske družbe Dom Smreka,
d.d., Maribor, Valvasorjeva 12a, obvešča
javnost, da so bili na 8. skupščini, ki je bila
dne 30. 4. 2003 ob 9. uri na sedežu družbe
v Mariboru, Valvasorjeva 12a, sprejeti naslednji sklepi:
Sklep št. 1
Za predsednika skupščine se izvoli Romana Mikložič. Za preštevalca glasov se
izvolita Stanislav Strelec in Melita Pediček
Sindler. Na seji skupščine prisostvuje vabljeni notar Tomislava Ajdič. Sprejme se predlagani dnevni red in ugotovi sklepčnost
skupščine.
Sklep št. 2
Sprejmejo se spremembe statuta delniške družbe Dom Smreka, d.d., Maribor:
1. člen
V poglavju III. OSNOVNI KAPITAL se
spremeni 4.1. točka in se glasi:
4.1. Osnovni kapital družbe znaša
406,199.000 SIT in je razdeljen na
406.199 navadnih prosto prenosljivih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Navedene delnice so prinosniške delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe, ena delnica daje en glas,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
2. člen
V poglavju III. OSNOVNI KAPITAL se za
4.1. točko dodata 4.2. in 4.3. točki, ki se
glasita:
4.2. Delnice so izdane v materializirani
obliki.
4.3. Uprava izda delniške listine vsem
delničarjem, ki bodo vpisani v KDD na dan
sprejetja sklepa o spremembi statuta delniške družbe.
3. člen
V poglavju III. OSNOVNI KAPITAL se črta 4.5. točka.
Dom Smreka d.d.
direktor Maks Edelbaher

Izvršbe
in zavarovanja
In 00/00346
IZ-4905
Na podlagi sklepov o izvršbi tega sodišča, in sicer opr. št. In 00/00346 z dne
24. 1. 2002, opr. št. In 02/00433 z dne
22. 4. 2002, opr. št. In 02/00434 z dne
22. 4. 2002, opr. št. In 02/00439 z dne
22. 4. 2002, opr. št. In 02/00440 z dne
22. 4. 2002, opr. št. In 02/00445 z dne
22. 4. 2002, opr. št. In 02/00446 z dne
22. 4. 2002, opr. št. In 02/00451 z dne
22. 4. 2002, opr. št. In 02/00452 z dne
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22. 4. 2002, opr. št. In 02/00457 z dne
22. 4. 2002 in opr. št. In 02/00747 z dne
4. 9. 2002, je bil dne 5. 3. 2003 opravljen v korist upnika SPL d.d. Ljubljana,
Frankopanska 18a, rubež stanovanja v
izmeri 74,11 m2, v pritličju večstanovanjske
hiše na naslovu Staničeva 14, Ljubljana,
last dolžnika Mihe Jarca, Staničeva 14,
Ljubljana. Opravljeni rubež ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2003
In 2002/01292
IZ-4935
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, z dne 16. 10. 2002,
opr. št. In 2002/01292, je bil dne 21. 3.
2003 opravljen v korist upnika Standom
Engineering Loboda k.d., Koseskega 11,
Ljubljana, rubež stanovanja št. 9, v II. nadstropju stanovanjske stavbe v ulici 28. maja
63 v Ljubljani, v izmeri 42,23 m2, last dolžnice Berdajs Antonije, Ulica 28. maja 63,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2003
In 2000/00040
IZ-4942
Na podlagi sklepov o izvršbi opr. št. In
2000/100040, In 2001/00080, In
2001/00589, In 2001/01653, In
2002/00020, tega sodišča je bil dne
13. 3. 2003 opravljen v korist upnice Stanovanjske zadruge Emona z.o.o., Letališka 5, Ljubljana, rubež stanovanja št. 22,
na naslovu Ul. bratov Učakar 92 v Ljubljani, last dolžnika Kogej Jurija.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2003
In 2002/01378
IZ-4943
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega
sodišča z dne 15. 12. 2000, opr. št. In
2000/00457, je bil dne 23. 1. 2003
opravljen v korist upnice Stanovanjske zadruge Emona z.o.o., Letališka 5, Ljubljana, rubež stanovanja št. 24, na naslovu
Topniška 45, Ljubljana, nahajajočega se v
IV. nadstropju zgradbe, v izmeri 44,20 m2,
ki je last dolžnika Škrajc Jožefa, Topniška
45, Ljubljana.
Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z
dne 17. 3. 2003, opr. št. In 2002/01378,
ki se izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni
pod opr. št. In 2000/00457, na predlog
istega upnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2003
Z 02/00098
IZ-4899
Na podlagi pravnomočnega sklepa
Okrajnega sodišča v Radovljici, opr. št. Z
02/00098 z dne 21. 1. 2003, je bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
to je trisobno stanovanje št. 5, v II. nadstropju s pripadajočo kletjo, v skupni izmeri
72,80 m2, ki se nahaja v večstanovanjski
hiši - bloku na naslovu Gradnikova 67, Radovljica, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke d.d., Trg revolucije 25 c, Trbovlje, za
zavarovanje denarne terjatve v znesku
12,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 5. 2. 2003

IZ-93457
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, opr. št. SV 329/03 z dne
30. 4. 2003, je bilo stanovanje št. 6, v izmeri 42,22 m2, v II. nadstropju in kletne shrambe, v stanovanjski hiši Cesta zmage 97, Maribor, stoječe na parc. št. 2421, k.o. Tabor,
s pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih, objektih in napravah, pridobljeno po kupoprodajni pogodbi
št. 01/03 z dne 13. 4. 2003, sklenjeni med
prodajalcem Hribar Borisom in kupci Čretnik Egidijem, Čretnik Simonom in Čretnik
Tanjo, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 3,000.000 SIT s pripadki
napram dolžniku Čretnik Egidiju.
IZ-93458
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Pavla Rojsa iz Šmarja pri Jelšah z dne 24. 4. 2003, opr. št.
274/03, je bilo stanovanje št. 5 v pritličnih
prostorih zgradbe Šalek št. 86, Velenje, stoječi na parc. št. 2176/3 k.o. Velenje, površine s pripadajočo kletjo 48,17 m2, last Rozman Frančiške, rojene 24. 7. 1963, stanujoče Šalek 86, Velenje, na podlagi kupoprodajne pogodbe številka 298/93 z dne
19. 5. 1993, zastavljeno v korist upnice Posojilnica – Bank Podjuna, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Pliberška cesta 6, 9141 Dobrla vas/Eberndorf, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15.500 EUR s pripadki.
IZ-93459
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 246/2003 z dne
28. 4. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 2, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega
bloka na naslovu Deteljica 6, Tržič, stoječega na parc. št. 233/1, vl. št. 225, k.o.
Bistrica, v skupni površini 60,77 m2, ki obsega predsobo, dve sobi, kuhinjo z jedilnico, kopalnico z WC, balkon in kletni prostor, s pripadajočim ustreznim solastninskim
deležem na pripadajočih skupnih delih, prostorih in napravah, stavbišču ter funkcionalnem zemljišču, na katerem stanovanjski
blok Deteljica 6, Tržič, stoji in je sorazmeren vrednosti stanovanja glede na skupno
vrednost etažne lastnine v celotnem stanovanjskem bloku, last Martine in Bernarda
Klančarja, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 7. 4. 1999,
s prodajalcem Mitjem Korenom, Begunjska
46, Tržič, ki ga je po pooblastilu zastopal
Marjan Markič, Koroška 54, Tržič, in potrdila o plačilu celotne kupnine z dne 19. 4.
1999, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d., s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina
4, za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,800.000 SIT s pripadki.
IZ-93460
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Notarke Duše Trobec Bučan iz Kranja, opr. št. SV 206/03 z dne
30. 4. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 9 v 3. nadstropju stanovanjske hiše na
naslovu Ramovševa ulica 43, Ljubljana, v
izmeri 31,63 m2, zastavljeno v korist upnice

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pripadki.
IZ-93461
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 463/2003 z dne
25. 4. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 2, v izmeri 26,81 m2, locirano v nadstropni etaži poslovno/stanovanjske zgradbe v Framski ulici 011, v Mariboru, ki stoji
na parceli številka 1652 in parceli številka
1653/2, vložna številka 1286, katastrska
občina Tabor, last dolžnice Mateje Mileta,
stanujoče Framska ul. 011, Maribor, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
31. 12. 2002, sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, kot
prodajalko, zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,193.201,85 SIT
IZ-93462
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 483/2003 z dne
29. 4. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 6, v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Ulica Ruške čete Ruše, v izmeri
62,16 m2, last dolžnice in zastaviteljice Tatjane Šoštarič, stanujoče Razvanje, Razvanjska c. 111, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 4. 2003, sklenjene med
Sanjo Belina, stanujočo Ulica Ruške čete
014, Ruše, kot prodajalko in Tatjano Šoštarič, stanujočo Razvanje, Razvanjska c. 111,
z rubežem navedene nepremičnine, ki predstavlja ustanovitev zastavne pravice, zastavljeno v korist upnice Volksbank-Ljudska banka d.d., Dunajska 128 A, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 34.600
EUR s pripadki v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije, veljavnem
na dan črpanja kredita.
IZ-93463
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 486/2003 z dne 28. 4.
2003, je bilo dvosobno stanovanje v izmeri
54,42m2, locirano v 2. nadstropju poslovno/stanovanjske zgradbe na Glavnem trgu
027, v Kamniku, parc. št. 1, vl. št. 605,
katastrska občina Kamnik, last dolžnika Ilijaš
Marijana, stanujočega Glavni trg 027, Kamnik, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
25. 2. 2003, sklenjene s Pošto Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
3,779.781,38 SIT s pripadki.
IZ-93472
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 487/2003 z dne
29. 4. 2003, je bilo dvosobno stanovanje s
kabinetom, v izmeri 69,01 m2, locirano v 2.
nadstropju stanovanjsko/poslovne zgradbe
na Glavnem trgu 027, v Kamniku, parc. št.
1, vl. št. 605, katastrska občina Kamnik,
last dolžnic Pavle Skoporc in Zinke Sko-

porc, obe stanujoči Glavni trg 027, Kamnik, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 7. 2. 2003, sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, kot
prodajalko, zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2,208.000 SIT s pripadki.
IZ-93481
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 488/2003 z dne
29. 4. 2003, je bilo enosobno stanovanje v
izmeri 39,90 m2, locirano v 2. nadstropju
stanovanjsko/poslovne zgradbe na Glavnem trgu 027, v Kamniku, parc. št. 1, vl. št.
605, katastrska občina Kamnik, last dolžnice Anite Zore, stanujoče Glavni trg 027,
Kamnik, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 14. 1. 2003, sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor,
kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 3,303.116,10 SIT s pripadki.
IZ-93482
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 493/2003 z dne
29. 4. 2003, je bilo dvosobno stanovanje v
izmeri 60,57 m2 v 2. nadstropju stanovanjsko/poslovne zgradbe na Glavnem trgu
027, v Kamniku, ki stoji na parceli številka
1, vložna številka 605, katastrska občina
Kamnik, last dolžnice Antonije Breznik, stanujoče Kamnik, Glavni trg 027, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 31. 12.
2002, sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 010, Maribor, kot prodajalko,
zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,106.000
SIT s pripadki.
IZ-93483
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Pavla Rojsa iz Šmarja pri Jelšah z dne 30. 4. 2003, opr. št.
283/03, je bilo stanovanje št. 19, v zgradbi
Koželjskega ulica 6, Velenje, stoječe na
parc. št. 2397/137, vl. št. 1685 k.o. Velenje, površine skupaj s pripadajočo kletjo in
balkonom oziroma teraso 43,34 m2, last
Galun Zdravka, Koželjskega 6, Velenje, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 1216/05/93-A z dne 11. 6.
1993, in aneksa h kupoprodajni pogodbi o
prodaji stanovanja z dne 16. 1. 2003, zastavljeno v korist upnice Posojilnica – Bank
Podjuna, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Pliberška cesta 6, 9141 Dobrla
vas/Eberndorf, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15.500
EUR s pripadki.
IZ-93484
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Litije, opr. št. SV 287/03 z dne 29. 4. 2003,
je bilo stanovanje št. 5, v izmeri 50,27 m2,
s shrambo v izmeri 2,32 m2, v I. nadstropju
poslovno-stanovanjskega objekta na Borovški ulici 66, Kranjska Gora, katerega lastni-
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ca je Gradbena operativa d.o.o., Litija, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 5. 7. 2002
in aneksa št. 1 z dne 12. 3. 2003 ter aneksa št. 2 z dne 17. 3. 2003, zastavljeno v
korist upnika Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15,000.000 SIT s pripadki.
IZ-93485
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 513/2003 z dne
29. 4. 2003, je trisobno stanovanje z oznako B1/1 v izmeri 78,01 m2 v I. nadstropju,
s pripadajočo kletno shrambo v izmeri
4,27 m2, v I. kletni etaži objekta v Mariboru,
na območju stanovanjske cone S-35 na Pobrežju, Makedonska ul., ki stoji na parc. št.
2664 in 2658/8, pripisanih pri vl. št. 3090
k.o. Pobrežje, katerega lastnica je dolžnica
ter zastaviteljica Lonec Anica, stanujoča
Kamnica, Kamniška graba 17, na temelju
kupoprodajne pogodbe št. 005/2003 z
dne 22. 1. 2003, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d., Koper, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 8,500.000
SIT s p.p.
IZ-93486
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 248/03 z dne 13. 2.
2003, je bilo dvosobno stanovanje s kabinetom, v skupni izmeri 79,55 m2, ki se nahaja v mansardi podstrehe stanovanjske
stavbe na naslovu Mestni trg 34, Škofja Loka, stoječe na parc. št. 264 k.o. Škofja
Loka, last zastaviteljev Mateja Branka in Tatjane Brank Pečko, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 2. 3. 1999, sklenjene s
prodajalcem Rakovec Domnom, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnikov Staneta in Tine Rupnik, v višini tolarske protivrednosti 43.300
EUR, po srednjem tečaju Banke Slovenije,
s pripadki.
IZ-93487
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 249/03 z dne 13. 2.
2003, je bilo stanovanje št. 31, v izmeri
82,42 m2, v III. nadstropju stanovanjskega
bloka v Ljubljani, Preglov trg 10, stoječega
na parc. št. 1158, 1155/1, 1161, 1162/1,
1160/4, 1159/1, vse k.o. Moste in na parc.
št. 1052/5, k.o. Fužine, last zastaviteljev Stojana in Borke Palačković, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 6. 1999, sklenjene s prodajalcema Teodoro in Lucijanom
Podkrajškom, zastavljeno v korist upnice
Banke Celje d.d., Glavna podružnica Ljubljana, za zavarovanje denarnih terjatev do dolžnika Borel, d.o.o., Ljubljana, v višinah
2,525.000 SIT s pp in 705.463 SIT s pp.
IZ-93488
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 257/03 z dne
14. 2. 2003, je bilo trisobno stanovanje v
izmeri 76,36 m2, ki leži v IV. nadstropju
stanovanjske hiše v Brežicah, Slomškova
11, ki je vpisana v vl. št. 277 k.o. Trnje,
last zastaviteljev Andreje Bosina in Marka
Bosine, na podlagi pogodbe s pridržkom
lastninske pravice, opr. št. SV 163/98 z
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dne 12. 2. 1998, sklenjene s prodajalcem
Orion LTD d.o.o., Ljubljana, in notarsko
overjenega potrdila prodajalca o prejemu
kupnine, zastavljeno v korist upnice Bank
Für Arbeit und Wirtschaft AG, Seizergasse
2-4, 1010 Dunaj, Republika Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnika
Kurta Meikla, v višini 50.000 EUR s
pripadki.
IZ-93489
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 291/03 z dne 20. 2.
2003, je bilo stanovanje v večstanovanjskem objektu 12B13S, na naslovu Černigojeva 14, Ob Koseškem bajerju, Ljubljana, v izmeri 89,79 m2, s shrambo v izmeri
7,59 m2, garažo v izmeri 23,66 m2 in parkirnim mestom, vse stoječe na parc. št.
1065/219 in 1065/220, k.o. Zgornja Šiška, last dolžnikov Špele Bernik in Gorana
Golubića, na podlagi pogodbe št.
330016-2003-37 z dne 7. 2. 2003, sklenjene s prodajalcem Imos Inženiring d.d.
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 120.000
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan izplačila kredita, s pripadki.
IZ-93490
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 338/03 z dne
24. 2. 2003, je bilo stanovanje št.
B02N2ST12, v izmeri 61,34 m2, ki se nahaja v 2. nadstropju stanovanjske stavbe v
Ljubljani, na naslovu Tacenska 125B in pripadajoče parkirno mesto, stoječe na parc.
št. 701/2, 122/2, 122/3, 694/2, 696,
698/2, 699/2, 697, 702, 700/2, 700/3,
700/4, 695, 115 in 113/1, vl. št. 2699,
k.o. Vižmarje, last dolžnice Jelke Špende,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 1.
2003, sklenjene s prodajalcem Interdom
nepremičnine d.d., Ljubljana, zastavljeno
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 29.400 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan izplačila kredita, s
pripadki.
IZ-93491
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 341/03 z dne 27. 2.
2003, je bilo stanovanje št. 2, v II. nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Stritarjeva 8, v Kranju, v izmeri 88 m2, ki obsega kuhinjo v izmeri 8,75 m2, sobo v izmeri
18,90 m2, sobo v izmeri 17,02 m2, shrambo v izmeri 1,35 m2, kopalnico in WC v
izmeri 4,11 m2, predsobo v izmeri 3,84 m2,
drugo v izmeri 3,11 m2, ložo v izmeri
5,49 m2 in klet v izmeri 3,70 m2, stoječe na
parc. št. 280/3, vpisani pri vl. št. 1190 k.o.
Kranj, last dolžnika Tomaža Pipana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 5. 11. 1991,
sklenjene s prodajalko Občino Kranj, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,878.000 SIT s pripadki. Iz zastave sta izvzeta dela stanovanja, in sicer soba v izmeri 20,70 m2 in balkon v izmeri 1,05 m2 katera je dolžnik na
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podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
22. 6. 2001 prodal kupcu Francu Okornu
iz Kranja.
IZ-93493
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 344/03 z dne 27. 2.
2003, je bilo štirisobno stanovanje št. 1, v
izmeri 119,25 m2, ki se nahaja v pritličju
stanovanjskega bloka na naslovu Ul. bratov
Učakar 4, Ljubljana, stoječega na parc. št.
387/18, k.o. Zgornja Šiška, last zastaviteljev Vasilja in Ljudmile Suzić iz Ljubljane, na
podlagi prodajne pogodbe št. 0481/01-ŽP
z dne 18. 6. 1993, sklenjene s prodajalko
Republiko Slovenijo, Ministrstvom za
obrambo, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan izplačila kredita, s pripadki.
IZ-93495
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 351/03 z dne 27. 2.
2003, je bilo stanovanje št. 114, v izmeri
77,70 m2, ki se nahaja v XV. nadstropju stolpnice z oznako ST-2, na naslovu Vojkova
cesta 73, Ljubljana, stoječem na parc. št.
479, 480, 834, 408/2 in 477/2, vl. št.
516 k.o. Brinje I, last Stanislave Rener Grebenc in Viljema Grebenca, na podlagi kupne pogodbe št. BS-3 ST-2 101/80 z dne
17. 10. 1980, sklenjene s prodajalcem
SOZD ZGP Giposs Ljubljana, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarnih terjatev v
višini 1,800.000 SIT s pripadki, v višini
5,000.000 SIT s pripadki in v višini
3,200.000 SIT s pripadki.
IZ-93497
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 354/03 z dne 28. 2.
2003, je bilo trisobno stanovanje št.
SB3-M1 v izmeri 78,60 m2, v mansardi stanovanjske stavbe na naslovu Primšarjeva ulica 17, v Cerknici, s teraso v izmeri 7,61 m2,
kletjo v izmeri 4,34 m2 in odkritim parkirnim
mestom, s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču, na katerem stavba stoji in
funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih, objektih in napravah stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 2262/6, vl. št.
2030 k.o. Cerknica, last Andreja Koblerja
in Jasne Koruza, na podlagi prodajne pogodbe št. 12/02 z dne 25. 9. 2002, sklenjene s prodajalcem “Gradišče“ d.o.o. Cerknica, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,000.000 SIT
s pripadki.
IZ-93498
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 357/03 z dne 28. 2.
2003, je bilo stanovanje št. 11, v izmeri
82,49 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju
ter shramba v kletni etaži, v stanovanjski
stavbi na naslovu Preglov trg 3, Ljubljana,
skupaj z ustreznim solastniškim deležem na
skupnih objektih, delih in napravah ter na
stavbnem in funkcionalnem zemljišču stavbe, stoječe na parc. št. 370/7, 371/4,

376/3, 378/1, 1530/7, 1539/3, 371/6,
379/4, 384/5, k.o. Ljubljana-Slape, last
Jadranke Buturović Ponikvar, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 8. 1. 2003, sklenjene s prodajalcema Barbaro in Petrom
Romavhom, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,900.000 SIT s pripadki.
IZ-93499
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 358/03 z dne 28. 2.
2003, je bilo stanovanje št. 50-1, v izmeri
46,41 m2, ki se nahaja v nizkem pritličju
skupaj s pripadajočo kletno shrambo št. 2,
v izmeri 3,25 m2, zunanjo teraso v velikosti
5,06 m2 in nepokritim parkirnim mestom št.
23 na naslovu Stanežiče 122, Ljubljana-Šentvid, stoječem na parc. št. 44/9, vl.
št. 1527 k.o. Stanežiče, last Mojce Manfreda, Tadeja Goloba in Irene Golob, na podlagi prodajne pogodbe št. 50-1 z dne 21. 1.
2003, sklenjene s prodajalcem AB Invest
d.o.o., Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
za zavarovanje dveh denarnih terjatev, obeh
v višini 3,000.000 SIT s pripadki.
IZ-93500
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 360/03 z dne 28. 2.
2003, je bilo enosobno stanovanje št. 75 v
skupni izmeri 39,90 m2, v 6. nadstropju stanovanjske stolpnice na naslovu Jakčeva ulica 8, v Ljubljani, stoječe na parc. št. 746,
vl. št. 550 k.o. Štepanja vas, last dolžnice
Skaza Štefane, na podlagi prodajne pogodbe z dne 14. 2. 2003, sklenjene s prodajalko Podgoršek Mari iz Ljubljane, zastavljeno
v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 6,000.000 SIT s pripadki.
IZ-93501
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 362/03 z dne 28. 3.
2003, je bilo stanovanje št. ID.ŠT.: PP 2 v
izmeri 41,15 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjsko poslovne stavbe na naslovu Podutiška 140, v Ljubljani, stoječe na
parc. št. 665/1 vl. št. 1332 k.o. Glince,
last Majde Pečar, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 27. 1. 2003, sklenjene s
prodajalcem Classic Marketing d.o.o., Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,285.000 SIT
s pripadki.
IZ-93502
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 368/03 z dne 28. 2.
2003, je bilo stanovanje št. 2 v pritličju in
stopnišče št. 2 v skupni izmeri 89,11 m2,
shramba št P-2-2 (oziroma št. 2) v kleti v
izmeri 1,85 m2 ter parkirno mesto v kletni
etaži št. 25 in 26, ki se nahajajo v stanovanjskem objektu “Vila Blok Hrušica“ stoječem na parc. št. 1189/1, parc. št. 1189/2,
vl. št. 1351 k.o. Bizovik ter na parc. št.
1211/2, vl. št. 495 k.o. Bizovik, last Iztoka
Ivančiča in Tanje Ivančič, vsakega do 1/2,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
H-022-02-11 za stanovanje št. P-2-2 objekt
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“Vila Blok Hrušica“ z dne 25. 11. 2002,
sklenjene s prodajalcema A1 d.d., Ljubljana in DLC finančni inženiring d.o.o., Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 12,250.000 SIT
s pripadki.
IZ-93503
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 405/03 z dne 10. 3.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 14, v
izmeri 55,60 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Pavšičeva ulica 34, Logatec, stoječega na parc.
št. 1554/52, k.o. Blekova vas, last zastaviteljev Cirila in Sergije Dolenc, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 26/B z dne
19. 5. 1988, sklenjene s prodajalcem Gradnik Logatec, TOZD Gradnje, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnice Lidije Jamar, v višini 37.150
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan izplačila kredita, s pripadki.
IZ-93504
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 462/03 z dne
19. 3. 2003, je bilo trisobno stanovanje
št. 1 v izmeri 69,70 m2, ki se nahaja v
pritličju stanovanjskega objekta na Gosposvetski ulici 19, v Kranju, ki stoji na parc.
št. 887/32, vl. št. 101, k.o. Kranj, last
Suzane Malešič, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 3. 6. 1996, sklenjene s
prodajalko Natašo Nadižar iz Kranja, ter
sporazuma o delitvi skupnega premoženja
z dne 26. 2. 2003, sklenjenega v notarskem zapisu notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 208/2003, med dolžnico
in Brankom Malešičem iz Kranja, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 22.240 EUR s pripadki.
IZ-93505
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 486/03 z dne 24. 3.
2003, je bilo stanovanje št. 6, v izmeri
63,40 m2, ki se nahaja v mansardi stanovanjskega objekta na naslovu Kriška ulica
22, Kranj, stoječi na parc. št. 96/14, k.o.
Drulovka, last zastaviteljice Dijane Strakoš,
na podlagi prodajne pogodbe št.
362-010/91-04/1521 z dne 26. 10. 1992,
sklenjeno s prodajalko Občino Kranj, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Draga Ilića v višini 4,000.000 SIT s pripadki.
IZ-93530
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 382/03 z dne 5. 3.
2003, je bilo štiriinpolsobno stanovanje št.
3, v izmeri 108,56 m2, v I. nadstropju v
stanovanjski hiši na naslovu Parmova 20 v
Ljubljani, stoječi na parc. št. 2184/1, vl. št.
814, k.o. Bežigrad, vpisanem v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastaviteljice Andreje Cankar, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 465-474/91-4 z dne 12. 9. 1994, skle-

njene s prodajalko Občino Ljubljana Bežigrad, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT
s pripadki.
IZ-93531
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 470/03 z dne 20. 3.
2003, je bilo štirisobno stanovanje št. 12, v
izmeri 91,94 m2, ki se nahaja v osmem nadstropju stavbe na naslovu Brilejeva 4 v Ljubljani, drugi vhod, stoječe na parc. št.
104/11, vl. št. 1761, k.o. Dravlje, last dolžnikov Venier Mateja in Venier Zalokar Nine, oba stanujoča Cesta v Rožno dolino 10
v Ljubljani, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 2. 2003, sklenjene s prodajalcema Djurić Nediljko in Đurić Aleksandrom,
oba stanujoča Brilejeva 4 v Ljubljani in na
podlagi aneksa k kupoprodajni pogodbi z
dne 14. 3. 2003, sklenjenega s prodajalcema Djurić Nediljko in Djurić Aleksandrom,
oba stanujoča Brilejeva 4 v Ljubljani, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,500.000 SIT s pripadki in za zavarovanje denarne terjatve v
višini 4,500.000 SIT s pripadki.
IZ-93533
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 476/03 z dne 21. 3.
2003, je bil poslovni prostor v 1. nadstropju, enota 2/3, v izmeri 28,30 m2 neto ter
pripadajoče skupne površine v nerazdelnem
deležu na enoto 2/3, v izmeri 9,35 m2 (skupni prostori obsegajo površine hodnika in
površine toalet, ki skupaj znašajo 70 m2),
na naslovu Tivolska 48, Ljubljana, last zastavitelja, na podlagi pogodbe o prodaji nepremičnin z dne 28. 10. 2002 in dodatka
št. 1 z dne 29. 10. 2002 in dodatka št. 2 z
dne 18. 3. 2003, sklenjenimi s prodajalcem Bavarski dvor investicijsko podjetje
d.o.o., Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
14,000.000 SIT s pripadki.
IZ-93536
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 497/03 z dne
25. 3. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 804, v izmeri 60,77 m2, ki se nahaja v
VIII. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Brilejeva 1 v Ljubljani, stoječem na
parc. št. 102/1, vl. št. 1578, k.o. Dravlje,
last dolžnikov Ott Erika in Kresnik Nadje,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 3.
2003, sklenjene s prodajalcema Mehom
in Zahido Dizdarević, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarnih terjatev v
višini 4,500.000 SIT s pripadki in
4,500.000 SIT s pripadki.
IZ-93537
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 508/03 z dne 25. 3.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 6/I,
v izmeri 52,12 m2, v stanovanjski hiši Milčinskega 73a v Ljubljani, stoječi na parc.
št. 198/1 in parc. št. 198/2, vl. št. 1317,
k.o. Spodnja Šiška, last Štrucelj Darje do
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3/5 in Zadnikar Mihe do 2/5, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 21. 2. 2003 in
aneksa k prodajni pogodbi z dne 19. 3.
2003, sklenjenih s prodajalcem Horvat Marjanom iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,240.000 SIT s pripadki in za zavarovanje
denarne terjatve v višini 2,760.000 SIT s
pripadki.
IZ-93538
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 552/03 z dne 28. 3.
2003, je bilo enosobno stanovanje št. 2, v
izmeri 36,65 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe na Endliherjevi ulici 17 v
Ljubljani, stoječa na parc. št. 1678/1, vpisani v vl. št. 1564, k.o. Bežigrad, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, last
dolžnika Ocvirk Marka, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 3. 2003, sklenjene s prodajalkami Marijo Kogej, Vero Koder, Ano Vidmar in Terezijo Korenč, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 6,750.000 SIT s pripadki.
IZ-93539
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 572/03 z dne 31. 3.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 11, v
izmeri 42,61 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Vrtača 9 v
Ljubljani, s parkiriščem na dvorišču, zaprtem z električno zapornico, vse stoječe na
parc. št. 406, vl. št. 90, k.o. Gradišče predmestje I, last dolžnikov Ludvika Bogataja in
Marije Bogataj, vsakega do ene polovice,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
28. 3. 2003, sklenjene s prodajalcem Karlijem Rožmanom, Vrtača 9, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,000.000 SIT s pripadki in za zavarovanje denarne terjatve v
višini 4,000.000 SIT s pripadki.
IZ-93540
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 574/03 z dne 31. 3.
2003, je bilo stanovanje št. 9, v izmeri
74,17 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Alpska c. 13, stoječe
na parc. št. 304/2, vl. št. 1498, k.o. Želeče, last dolžnika Matjaža Mazija in dolžnice
Irene Kosmač Mazi, na podlagi kupne pogodbe z dne 2. 12. 1981, sklenjene s prodajalko Samoupravno stanovanjsko skupnostjo občine Radovljica, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarnih terjatev v
višini 2,860.000 SIT, 4,840.000 SIT in
3,300.000 SIT s pripadki.
IZ-93542
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 577/03 z dne 31. 3.
2003, je bilo stanovanje št. 15, v izmeri
56,71 m2, ki se nahaja v III. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Rašiška 13,
Ljubljana, skupaj z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih objektih, delih in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču stanovanjske stavbe, stoječe na
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parc. št. 323/22, vpisani v vložek št. 2861,
k.o. Zgornja Šiška, last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 3. 3.
2003, sklenjene med Ireno Robida in dolžnikom kot kupcem in zemljiškoknjižnega
dovolila prodajalke Irene Robida z dne
26. 3. 2003, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,600.000 SIT s pripadki.
IZ-93543
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 636/03 z dne
7. 4. 2003, je bilo stanovanje št. 8 v I.
nadstropju na naslovu Cesta 24. junija 76
v Ljubljani, v skupni izmeri 61,77 m2, v stanovanjski stavbi, stoječi na parc. št.
1107/84, vl. št. 517, k.o. Črnuče, last zastaviteljice Mihajlovič Cvijete na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 2457/92 z dne 15. 4. 1992, sklenjene
s prodajalcem Mestom Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
4,713.000 SIT s pripadki.
IZ-93544
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 668/03 z dne
10. 4. 2003, so bili poslovni poslovni prostori v gradbenem objektu št. 1, Center
gospodarstva Miles, Gospodarska cona
Grosuplje, na naslovu Industrijska cesta 1,
Grosuplje, pod oznako 1B3, v izmeri
152,12 m2, 1B4, v izmeri 152,12 m2, 1B5,
v izmeri 152,12 m2 in 1B6 v izmeri
152,12 m2, vse v skupni izmeri 608,48 m2,
s funkcionalnim zemljiščem, parkirnimi mesti 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70 in 71, v
izmeri 230 m2, funkcionalno zemljišče z
mejnimi točkami: E, F, G in H, v izmeri
70 m2 ter parkirna mesta ob Industrijski
cesti, z zap. št. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
in 26, v izmeri 92 m2, z idealnim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah gradbenega objekta št. 1 kot celote,
to je površina, kjer je postavljen kontejner
za odvoz smeti ter parkirna mesta za invalide ter idealni solastniški delež na skupnih
objektih in napravah Kompleksa –Cone gospodarstva Miles, kot celote, to je notranja
cesta, ki poteka med objekti številka 1, 2
in 3, ter zemljišče in plato, kjer je locirana
plinska postaja, vse stoječe na parc. št.
2002, 2003, 2004, 2005, 2006/1, 2007
in 2019, vse k.o. Grosuplje-naselje, last
dolžnika Pinea, Janez Prihoda s.p., Kamniška 25, Ljubljana, na podlagi prodajne
pogodbe št. 8597 – 31 – 6/02 – M z dne
9. 12. 2002 in aneksa št. 1 k tej pogodbi
z dne 7. 3. 2003, sklenjenih s prodajalcem Gradbenim podjetjem Grosuplje d.d.,
Emonska cesta 8, Ljubljana, zastavljeni v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 50,000.000 SIT s pripadki.
IZ-93545
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 677/03 z dne
11. 4. 2003, je bilo stanovanje v drugem
nadstropju stanovanjske zgradbe na naslovu Nazorjeva 10 v Ljubljani, ki obsega ku-
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hinjo v izmeri 12,92 m2, spalnico v izmeri
22,80 m2, dnevno sobo v izmeri 24,60 m2,
kopalnico v izmeri 4,13 m2 in WC v izmeri
1,35 m2, s pripadajočo solastninsko pravico na skupnih delih, objektih in napravah
ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču stavbe, stoječe na parc. št. 2595, vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 46, k.o.
Ajdovščina, last dolžnika Marjana Sušnika,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 11.
1999, sklenjene s prodajalko Bošnjak Hasibo, Nazorjeva 10, Ljubljana, zastavljeno
v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 12,250.000 SIT s pripadki.
IZ-93546
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 743/03 z dne 22. 4.
2003, je bilo stanovanje št. 12 v stanovanjski hiši na naslovu Kamnogoriška 51, Ljubljana, v izmeri 72,69 m2, s pripadajočo solastninsko pravico na skupnih delih, objektih in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na parc. št.
1201/8, vl. št. 1739, k.o. Dravlje, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, last
dolžnika in zastaviteljice, vsakega do ene
polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 25. 3. 2003, sklenjene s prodajalko Samotorčan Majo, Kamnogoriška 51,
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,000.000
SIT s pripadki.
IZ-93547
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. 582/03 z dne 5. 5. 2003, je
bilo zastavljeno dvosobno stanovanje št. 21,
v izmeri 62,93 m2, element B, ki se nahaja
v 5. nadstropju stanovanjskega objekta
SB-4, soseska Center III, Domžale, na naslovu Miklošičeva ulica 2b, Domžale, stoječem na parc. št. 4024, 4025, 4022/1, vse
k.o. Domžale, s pripadajočim kletnim prostorom št. 28 ter pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih,
prostorih in napravah ter zemljišču potrebnem za redno rabo stavbe, ki je last Kašpar Petra in Kašpar Tatjane, po nedoločenih deležih, na podlagi pogodbe o prodaji
in nakupu stanovanja sklenjene dne 27. 5.
1976 in aneksa z dne 8. 10. 1976, oboje
sklenjeno s prodajalcem GIP Beton-Zasavje, Zagorje ob Savi, vse v korist zastavnega upnika Fantasy Invest d.o.o., Kardeljeva
ploščad 10, Velenje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6.500 EUR z obrestmi in
vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi
jih posojilodajalec imel z uveljavljanjem vračila terjatve.
IZ-93548
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 812/03 z dne 5. 5.
2003, je bilo stanovanje v skupni izmeri
33,25 m2, ki se nahaja v stanovanjski
zgradbi na naslovu Trdinova ulica 18, Maribor, stoječi na parc. št. 0230/000, k.o.
Melje, last zastaviteljice Dragice Lubej, roj.
12. 11. 1967, Trdinova ulica 18, Maribor,
zastavljeno v korist upnice Kijevčanin Ma-

rije, roj. 10. 9. 1941, Krimska 15, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
7.140 EUR s pripadki.
IZ-93549
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 524/2003 z dne
30. 4. 2003, je triinpolsobno stanovanje št.
10/4, v izmeri 97,63 m2 in parkirno mesto
št. 10 v izmeri 11,04 m2, v kletni etaži v
objektu 1, na lokaciji Jezdarska-Puškinova
v Mariboru, ki stoji na parc. št. 869, 870,
871, k.o. Tabor, solast Zorko Nuške, Zorko
Antona in Zorko Lidije, vseh stanujočih Ruše, Stubiška 14, na temelju kupoprodajne
pogodbe št. 2191/A10 z dne 7. 4. 2003,
zastavljeno v korist Nove KBM d.d., Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 10,000.000 SIT s pp.
IZ-93597
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1337/2003 z dne
6. 5. 2003, je bilo enosobno stanovanje št.
36 v izmeri 38,27 m2, ki se nahaja v VII.
nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Vojkova 52, Ljubljana, s pripadajočim
kletnim prostorom v kleti objekta, skupaj s
pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču, v lasti zastaviteljice
Bojane Vinković, Vojkova 52, Ljubljana, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 6. 4.
2001, sklenjene z Nevenko Bavčer, Vojkova 52, Ljubljana, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Zveze bank, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, Paulitschgasse 5-7, Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 62.000 EUR
s pripadki.
IZ-93598
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1338/2003 z dne
6. 5. 2003, je bilo stanovanje št. 52 v izmeri
40,08 m2, ki se nahaja v V. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Bilečanska ul.
5, Ljubljana, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču, v lasti zastavitelja Matjaža
Badiure, Podlimbarskega ul. 23, Ljubljana,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 4/IE z dne 19. 10. 1993,
sklenjene s Stanovanjskim skladom RS, Dunajska c. 22, Ljubljana, kot prodajalcem,
zastavljeno v korist upnice Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Paulitschgasse 5-7, Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000
EUR s pripadki.
IZ-93599
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1348/2003 z dne
7. 5. 2003, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 10 z oznako “S5-A3“, v izmeri
65,44 m2, v II. nadstropju stanovanjskega
bloka A3 v stanovanjski soseski BS-2/1 v
Ljubljani, na naslovu Linhartova 15, Ljubljana, parc. št. 1163, k.o. Bežigrad, last
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zastaviteljice Tine Potokar Drobež (prej Tina Drobež), Linhartova 15, Ljubljana, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 12. 12.
2001, sklenjene z Marcelo Cokan in Francem Božičem, oba Linhartova 15, Ljubljana, kot prodajalcema, zastavljeno v korist
upnice BKS-leasing, d.o.o., Komenskega
12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 45.000 EUR v tolarski protivrednosti s pripadki.
IZ-93600
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 314/03 z dne 6. 5.
2003, je bilo stanovanje št. 3, ki se nahaja
v I. nadstropju stanovanjske hiše v Sežani,
Vidmašče 23, v skupni izmeri 40,38 m2, na
parc. št. 184/1 vl. št. 381, k.o. Sežana,
last dolžnice in zastaviteljice Vesne Franetič
Lipovšek, rojene 11. 11. 1965, prebivališče
Sežana, Vidmašče 23, zastavljeno v korist
upnice Silvestre Demšar, rojene 15. 12.
1941, prebivališče Trzin, Pernetova ulica 17,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
12.000 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem menjanlniškem tečaju SKB banke
d.d., Ljubljana, na dan plačila, z obrestmi in
stroški.
IZ-93601
Na podlagi neposredno izvršljivega sporazuma o ustanovitvi neposestne zastavne
pravice na premičninah po 171. členu Stvarnopravnega zakonika, potrjenega v notarskem zapisu notarja Marguč Franca iz Slovenskih Konjic, opr. št. SV 204/2003 z
dne 6. 5. 2003, so bili:
– bager Komatsu PC 290NLC-6, goseničar, zajemalnik, leto izdelave 1996;
– vrtalna naprava ABI, za izdelavo pilotnih temeljev: pogonsko-nosilna naprava Demag H 31 LC;
– buldožer Caterpiller D 6 H XL II z dodatno opremo, leto izdelave 1994,
vse last dolžnika in zastavitelja Hudournik, gradbeništvo, gostinstvo in turizem
d.o.o. Štore, Laška vas 20, zastavljeni v
korist upnika Unior Kovaška industrija d.d.,
Kovaška cesta 10, Zreče, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 75,000.000 SIT s
pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 153/02
S-93223
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Gradbeništvo Rajsar Franc
s.p. - v stečaju, Ul. Heroja Marinclja 5,
Kočevje, za dne 11. 6. 2003 ob 11. uri, v
sobi 307/III tega sodišča razpisuje 1. narok za preizkus prijavljenih terjatev in ne
kot je bilo pomotoma objavljeno dne 4. 4.
2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2003

St 7/2003
S-93224
Stečajni postopek nad dolžnikom Črešnik Marijan s.p., Trbonje 3, Trbonje, se
začne in takoj zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz registra podjetnikov posameznikov, kjer je vpisan pod opr. št.
07-0100/94 z označbo obratov “COLA Črešnik Marijan s.p., Trbonje 3, 2371 Trbonje“
ter matično številko obrata 5205306 pri
Davčni upravi Republike Slovenije, Davčni
urad Maribor, Izpostava Dravograd.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 4. 2003
St 29/2003-6
S-93225
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 29/2003 sklep z
dne 24. 4. 2003:
I. Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: Gruda - Jurmes, Trženja
in inženiring d.d., Leona Dobrotinška 15,
Šentjur (matična številka: 5496748) in njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (24. 4.
2003).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in
največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 01100-1000339014, sklic na
številko: 11-42153-7110006.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1,
Petrovče, številka delovnega dovoljenja
L7/2001.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Mesarstvo Šentjur d.d., Cesta Leona
Dobrotinška 15, Šentjur,
2. Nova Ljubljanska banka d.d., Šmartinska 132, Ljubljana,
3. Emona farma Ihan d.d., Breznikova
89, Domžale,
4. Carinska uprava RS, Šmartinska 130,
Ljubljana,
5. Ivica Kolar - predstavnica delavcev.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške po-
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stopka v višini 4,500.000 SIT na TRR
Okrožnega
sodišča
v
Celju
št.
01100-6960421564,
sklic
na
št.
5-29-2003, v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 4. 2003
St 20/2003
S-93226
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 20/2003 sklep z dne 25. 4.
2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Hoteli Rogaška Slatina d.o.o.,
Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina (matična številka: 1270826).
Odslej se firma glasi: Hoteli Rogaška
Slatina d.o.o., Zdraviliški trg 14, Rogaška
Slatina (matična številka: 1270826) - v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Rudi Hramec s.p., Praprotnikova 1, Mozirje, št. delovnega dovoljenja L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 01100-1000339014 (sklic
na št. 11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
3. septembra 2003 ob 12.30, v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 25. 4.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 4. 2003
Št. 56/2002
S-93300
To sodišče na podlagi drugega odstavka
52. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji objavlja naslednji oklic:
Narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom Koperinvest d.o.o. Koper, Ferrarska 14, Koper, se bo opravil dne 28. 5.
2003 ob 9. uri, v sobi št. 153/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču, v sobi št. 208/II, v času uradnih ur.
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Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi glasovali pisno, naj glasovnico z originalnim
podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu
senatu. Upniki - pravne osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena
za zastopanje upnika. Pri glasovanju se bodo upoštevale le tiste pisne glasovnice, ki
jih bo senat prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 4. 2003
St 48/2003
S-93301
To sodišče je s sklepom St 48/2003
dne 25. 4. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom ICTAS, Trgovsko podjetje
d.o.o. Ljubljana, Grintovška 16, Ljubljana, matična številka 5554578.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 9. 2003 ob 11. uri, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 4. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2003
St 18/02-24
S-93302
To sodišče je s sklepom St 18/2002
dne 7. 4. 2003 ustavilo stečajni postopek
zoper pravno osebo Vibroser trgovina
d.o.o., Ljubljana - v stečaju, Pot na Rakovo Jelšo 131, Ljubljana. Stečajni postopek se nadaljuje zoper stečajno maso.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2003
St 10/2003
S-93303
To sodišče je dne 28. 4. 2003 izdalo
sklep opr. št. St 10/2003, da se začne
stečajni postopek nad dolžnikom EDIP GRO proizvodnja in trgovina d.o.o., Ozeljan 32 D, Šempas, matična številka
5756847.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, Šempeter.
Upniki naj z vlogo in dokazili vse v dveh
izvodih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijava terjatev mora biti pisna in
vsebovati firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno prebivališče ali bivališče upnika,
pravno podlago in znesek terjatve, številko
žiro ali drugega računa upnika, če ga ima.
Taksa za prijavo terjatev se plača v višini 2%
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj v vrednosti 100
točk in največ do vrednosti 2000 točk. Dokazilo o plačani sodni taksi mora biti priloženo prijavi terjatev. Če taksa za prijavo ter-
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jatev niti po opominu ne bo v celoti plačana,
ali če vlogi ne bo priloženo dokazilo o plačilu sodne takse, bo sodišče štelo vlogo –
prijavo terjatev, za umaknjeno (8/1 čl. Zakona o sodnih taksah).
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 3. 9.
2003 ob 13. uri v sobi 108/I tega sodišča.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 28. 4. 2003.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 4. 2003
St 21/2002
S-93306
To sodišče je dne 28. 4. 2003 izdalo
sklep opr. št. St 21/2002, da se začne
stečajni postopek nad dolžnikom Zimer podjetje za gradbeno obrtniška dela d.o.o.
Tolmin, Dijaška ulica 14, Tolmin, matična številka 5694477, šifra dejavnosti
45.210.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, Šempeter.
Upniki naj z vlogo in dokazili vse v dveh
izvodih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijava terjatev mora biti pisna in
vsebovati firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno prebivališče ali bivališče upnika,
pravno podlago in znesek terjatve, številko
žiro ali drugega računa upnika, če ga ima.
Taksa za prijavo terjatev se plača v višini 2%
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj v vrednosti 100
točk in največ do vrednosti 2000 točk. Dokazilo o plačani sodni taksi mora biti priloženo prijavi terjatev. Če taksa za prijavo terjatev niti po opominu ne bo v celoti plačana,
ali če vlogi ne bo priloženo dokazilo o plačilu sodne takse, bo sodišče štelo vlogo –
prijavo terjatev, za umaknejo (8/1 člen Zakona o sodnih taksah).
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 3. 9.
2003 ob 13.30, v sobi 108/I tega sodišča.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 28. 4. 2003.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 4. 2003
St 9/2003
S-93307
To sodišče je s sklepom opr. št. St
9/2003 z dne 28. 4. 2003 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom TRGOP podjetje
za trgovino in gostinstvo d.o.o., Ulica 5.
Prekomorske 13, Ptuj.
Odslej firma glasi: TRGOP podjetje za
trgovino in gostinstvo d.o.o., Ulica 5. Prekomorske 13, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen Ignac Marinič, univ. dipl. ek., Svetozarevska
10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 9. 7.
2003, ob 11. uri v sobi št. 26/II tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 4. 2003.
Okoržno sodišče na Ptuju
dne 28. 4. 2003
St 11/2003
S-93308
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom INPOD invalidsko podjetje d.o.o.,
Otiški vrh 53, Šentjanž pri Dravogradu,
matična številka 5938414, šifra dejavnosti
17.710.
II. Odslej se firma dolžnika glasi INPOD
invalidsko podjetje d.o.o. – v stečaju, Otiški vrh 53, Šentjanž pri Dravogradu.
III. Za stečajnega upravitelja se postavi
univ. dipl. pravnik Tone Kozelj, odvetnik iz
Slovenj Gradca, Glavni trg 39.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
20. 8. 2003 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico, izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihova terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% od vrednosti prijavljene terjatve, vendar
najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2000 točk (38.000 SIT).
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 25. 4.
2003.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 4. 2003
St 25/2003-10
S-93352
To sodišče objavlja v likvidacijski zadevi
pod opr. št. St 25/2003 sklep z dne 28. 4.
2003:
1. Likvidacijski postopek nad likvidacijskim dolžnikom: Hranilno kreditna služba
Šoštanj p.o., Trg svobode 12, Šoštanj
(matična številka 5221137), se začne in takoj zaključi v skladu z določili 99/I člena
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris likvidacijskega dolžnika: Hranilno kreditna služba Šoštanj p.o., Trg svobode 12,
Šoštanj (matična številka 5221137), iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 4. 2003
St 13/99
S-93353
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Ferkmes d.o.o. - v stečaju, Maribor,
se v skladu s 169. členom ZPPSL zaključi,
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saj so končana vsa opravila iz stečajnega
postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 4. 2003
St 22/2002
S-93354
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Rosa Banjšice, Zadravec Igor, s.p., Banjšice 62, Grgar, izven
naroka dne 29. 4. 2003 sklenilo:
stečajni postopek v tej zadevi se zaključi
(99/2 člen ZPPSL).
Zoper ta sklep se lahko pritožijo upniki v
15 dneh po njegovi objavi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v register podjetnikov pri Ministrstvu za finance RS, Davčni
upravi RS, Davčni urad Nova Gorica, Izpostava Nova Gorica.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom.
Premoženje stečajnega dolžnika se uporabi za poravnavo stroškov stečajnega postopka, neporabljeni del pa se brez prevzema obveznosti izroči Mestni občini Nova Gorica.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 4. 2003

ke Slovenije na dan 4. 4. 2003. Upniki,
katerih terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg višine glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane do 4. 4.
2003.
Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po
4. in 5. odstavku 43. čl. ZPPSL.
3. Upniki lahko z obrazloženo vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku
30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.
4. Za upravitelja prisilne poravnave je
določen mag. Miroslav Benedejčič, II. Prekomorske brigade 52, Koper.
5. V upniški odbor so bili imenovani naslednji upniki:
– Foto Princess Vlasta Čendak s.p.,
Ljubljanska c. 2, Koper,
– Labra podjetje za trgovino, proizvodnjo in posredništvo d.o.o., Pilonova 35,
Ljubljana,
– Sonce podjetje za svetovanje in inženiring d.o.o., Tivolska c. 48, Ljubljana,
– Manufaktura Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Leskoškova 8,
– Irena Strgar, Portorož, Čokova 1.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 11. 4. 2003.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 4. 2003

Št.

niti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena
za zastopanje upnika.
Glasovalno pravico imajo tudi delničarji
dolžnika, ki so bili na dan 22. 5. 2003 vpisani v delniški knjigi.
Pri glasovanju se bodo upoštevale le tiste pisne glasovnice, ki jih bo senat prejel
do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 7. 5. 2003

Amortizacije
N 214/2000
AM-4931
Na predlog Abanke, d.d., Ljubljana, Slovenska 58, ki jo zastopa odv. Irena Kočevar
iz Ljubljane, se uvaja amortizacija spodaj
navedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi se
izgubili. Imetnik teh papirjev se poziva, da v
roku 60 dni po objavi tega oglasa uveljavlja
svoje zakonite pravice. Po preteku tega roka se bo štelo, da so vrednostni papirji izgubili svojo pravno veljavnost.
Delnice Abanke Ljubljana, d.d., Slovenska 58,
Serija

St 10/2003
S-93507
To sodišče je s sklepom opr. št. St
10/2003, z dne 30. 4. 2003, začelo stečajni postopek nad dolžnikom Spuhlja
skladiščno sušilni center d.o.o., Spuhlja
53, matična številka 5924154 in ga takoj
zaključilo, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa bo dolžnik izbrisan iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 30. 4. 2003

St 61/2003
S-93509
To sodišče je s sklepom St 61/2003
dne 30. 4. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Krovstvo Mihelič, Mihael
Mihelič, s.p., Cesta v Prod 12, Ljubljana,
davčna številka 28327381.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 9. 2003 ob 10. uri, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 4. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 4. 2003

St 8/2003
S-93508
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
8/2003 z dne 4. 4. 2003 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Boni –
proizvodnja toaletnega papirja in trgovina, d.o.o., Dekani, Dekani 12/a, matična
številka 5728371, šifra dejavnosti 21.220.
2. Vse upnike, katerih terjatve so nastale do 4. 4. 2003 pozivamo, da sodišču v
30 dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. Prijava mora biti podana z obrazloženo vlogo v dveh izvodih, v katerih je navedena pravna podlaga terjatve in njena višina. Prijavi morajo biti priložena dokazila o
obstoju terjatve in o njeni višini. Upniki, ki
imajo terjatve v tuji valuti, prijavijo terjatve v
tej valuti in navedejo njeno višino v domači
valuti, preračunano po srednjem tečaju Ban-

St 63/2002
S-93619
To sodišče na podlagi drugega odstavka
52. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93
in 39/97) objavlja oklic;
Narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom Ilirija, Trgovina d.d., Vojkov drevored 28, Ilirska Bistrica se bo opravil dne
29. 5. 2003 ob 9. uri, v sobi št. 152/I
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 208/II v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi glasovali pisno, naj glasovnico z originalnim
podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu
senatu. Upniki - pravne osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal zako-

AA
AB

St 5/2003
S-93355
Postopek prisilne poravnave, ki se je začel nad dolžnikom G & FORM d.o.o., Slovenj Gradec, Ronkova 4, s sklepom opr.
št. St 5/2003 dne 17. 3. 2003, se ustavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 29. 4. 2003
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Delnice
od št.

Št. Vrednost Št.
delnic
lotov

do št.

BC 0000976 0000979
4
1
BC 0001219 0001219
1
1
BC 0000754 0000754
1
1
BA 00149988 0014999
12
1
Skupaj št. delnic
18
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2003

4
1
1
12
18

N 44/2003
AM-4957
Na predlog Metke Jager, Ciril Metodov
trg 20, Ljubljana, ki jo zastopa Abanka Vipa, d.d., Slovenska 58, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Irena Kočevar iz Ljubljane,
se uvaja amortizacija spodaj navedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi se izgubili. Imetnik teh papirjev se poziva, da v roku 60 dni
po objavi tega oglasa uveljavlja svoje zakonite pravice. Po preteku tega roka se bo
štelo, da so vrednostni papirji izgubili svojo
pravno veljavnost.
Delnice Abanke Vipa, d.d., Ljubljana,
Serija Vrednost

1
5

od št.

Delnice
do št.

Št.
delnic

Št.
lotov

0012512
0007674

0012534
0007675

23
2

23
10

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 3161/2001
SR-4926
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Jožeta Grabnarja, Dolenjska cesta 136, Ljubljana, ki ga zastopajo
Margareta Zakonjšek Rupnik, Maja Stankić
Rupnik in Zoran Stankić, odvetniki v Ljubljani,
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zoper toženo stranko Draga Šušnjavo,
Koroškega bataljona 3, Ljubljana-Črnuče, zaradi plačila 60.000 DEM (pcto. 5,733.000
SIT), dne 19. 3. 2003 sklenilo:
tožencu se postavi začasni zastopnik Mitja
Pavčič, odvetnik v Ljubljani, Miklošičeva 18.
Začasni zastopnik bo zastopal toženca
v predmetni pravdni zadevi, dokler toženec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2003
P 108/01
SR-4959
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Marije Buda, Komen
48, ki jo zastopa odvetnik Damjan Krt iz
Sežane, zoper toženo stranko Martina Budala, pok. Antona, sedaj neznanega bivališča, ugotovitve lastninske pravice, pridobljene s priposestvovanjem, s sklepom z dne
27. 3. 2003, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki v Martinu Budalu postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dragana Sikirico iz Sežane, Ul. 1.
maja 1, ki bo toženo stranko v tem postopku
zastopal vse do takrat, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 27. 3. 2003

Oklici dedičem
D 76/2003
OD-4967
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Andreju Medenu, pok. Matije in Marije, roj. 11. 11. 1843 v Begunjah
pri Cerknici, nazadnje stanujočem v Begunjah pri Cerknici, ki je umrl dne 12. 11.
1913.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica in oklica na sodni
deski.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 8. 4. 2003
D 75/2003
OD-4968
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Indihar Jerneju, pok. Ivana in
Gertrude, roj. 21. 8. 1838 v Starem trgu pri
Ložu, nazadnje stanujočem v Starem trgu
pri Ložu, ki je umrl dne 22. 8. 1908.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica in oklica na sodni
deski.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 8. 4. 2003
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D 43/2002
OD-4971
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojnem Černe Antonu, sinu
Janeza, rojenem 13. 6. 1882, državljanu
bivše SFRJ, nazadnje stanujočem v Grčaricah 34, umrlem 15. 6. 1963 ravno tam, in
sicer glede nepremičnega premoženja, ki
mu je bilo vrnjeno v denacionalizacijskem
postopku.
Ker sodišču niso znani vsi dediči sedaj
gotovo že pokojnih dedičev zapustnika, se
s tem oklicem poziva vse, ki menijo, da
imajo kakršnokoli pravico do zapuščine, da
se v roku enega leta od objave tega oklica
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča
zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče zaključilo ta zapuščinski postopek v
skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 20. 3. 2003
I D 775/2001
OD-3834
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pokojnem Milanu Cvelbarju, sinu Gregorja, roj. 5. 6.
1923, umrlem 15. 11. 2001, nazadnje stanujočem Tavčarjeva ul. 15, Ljubljana. Sodi-

Sodni register
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
CELJE
Srg 381/2003
Rg-4946
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljice, družbe Tehnokar, d.o.o., trgovina
in storitve, Slovenske Konjice, Brdo 25, zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Tehnokar, d.o.o., trgovina in
storitve, Slovenske Konjice, Brdo 25,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 5. 3. 2003.
Premoženje družbe ostane družbeniku,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 4. 2003

LJUBLJANA
Srg 06016/2002
Rg-15820
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mušič
Heleni, na predlog družbe ICM, International
Capital Management, podjetje za kapitalske
naložbe, d.o.o., Kolodvorska 7, Ljubljana,
za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe ICM,
International Capital Management, d.o.o.,
Kolodvorska 7, Ljubljana, objavlja sklep:

šče poziva vse neznane zakonite dediče,
zlasti sestrične, da se priglasijo v roku enega leta od objav tega oklica pri tem sodišču. Po poteku roka bo sodišče nadaljevalo
z zapuščinskim postopkom in zadevo zaključilo na podlagi podatkov spisa.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2003
I D 362/98
OD-4970
Okrajno sodišče v Ljubljani v zapuščinski
zadevi po pokojni Ani Felber, roj. Poženel,
roj. 9. 7. 1897, umrli 15. 8. 1966, nazadnje
stanujoči Ižanska 39, Ljubljana, poziva vse
morebitne neznane zakonite dediče, da se v
roku enega leta od tega oklica oglasijo pri
tem sodišču in prijavijo kot dediči.
Kolikor bo oklic ostal brezuspešen, bo
sodišče nadaljevalo in zaključilo zapuščinski postopek na podlagi podatkov spisa.
Po dosedaj znanih podatkih spada v zapuščino:
– 1/10 vl. št. 1351 k.o. Karlovško predmestje in
– 1/8 vl. št. 1420 k.o. Karlovško predmestje.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 10. 2002
družba ICM, International Capital Management, podjetje za kapitalske naložbe, d.o.o., Kolodvorska 7, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 11. 6. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji družbe so Šoškič Branko,
Maroltova 10, Ljubljana, Toš Frano, Ziherlova 6, Ljubljana in Gibičar Toš Nataša, Prešernova 6, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese
v celoti na Šoškič Branka, Toš Frana in Gibičar Toš Natašo.
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 iz družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 8. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Gagić Ilija s.p., Trčova ulica 262, 2229
Malečnik, priglasitveni list, opravilna št.
064-3503/95, izdan dne 1. 3. 1995.
gng-117990
Kopač Brane, Ulica bratov Komel 16, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
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27-0345/95, izdan dne 27. 9. 1995.
gnc-118219
Kramar Aleksandra s.p., Triglavska cesta
16, Bohinjska Bistrica, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. 014264/07771, izdana dne
6. 3. 1995. gnk-118136
Kramar Franc s. p., Jelovška cesta 1,
Bohinjska Bistrica, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 015015/3144/00-54/1995, izdana dne 6. 3. 1995. gnj-118137
Mikec Nino, Kranjska cesta 23, Radovljica, priglasitveni list, opravilna št. 44-2231/99,
izdan dne 1. 10. 1999. gnc-118369
Primčič Mateja s.p., Slamnikarska ulica
19, Domžale, obrtno dovoljenje, št.
055504/3239/02-34/2000 - reprezentativno obrtno dovoljenje, ser. št. 92057, izdano dne 18. 2. 2000. gnm-118388
Žel Igor, Mazijeva 13, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 26-1244/94, izdan
dne 4. 11. 1994. gnl-118110

Potne listine
Adamič Nives, Gradnikove brigade 31,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 135652, izdala UE Nova Gorica.
gnv-118050
Arčon Maša, Med ogradami 31, Solkan,
maloobmejno prepustnico, št. AI 139553,
izdala UE Nova Gorica. gnh-118164
Božič Magda, Ulica Pod gozdom 2, Trzin, potni list, št. P00132221. gnp-118306
Čampa Lučka, Aškerčeva cesta 3, Velenje, potni list, št. P00303012. gnd-118093
Čikovin Nevenka, Dolinska cesta 42/a, Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 156751, izdala UE Koper. gng-118340
Dmitrović Diana, Ljubljanska 80, Domžale, potni list, št. P00248505. gnh-118114
Dujić Davor, Šeškova 9, Kočevje, potni
list, št. BA 518026. gnb-118320
Eberle Ani, Glagoljaška 1/b, Koper - Capodistria, potni list, št. P00633401.
gnm-118159
Eberle Vesna, Glagoljaška 1/b, Koper Capodistria, potni list, št. O00633398.
gnp-118156
Eberle Vesna, Glagoljaška 1/b, Koper Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 94452, izdala UE Koper. gno-118157
Filipič Katja, Prečna pot 6, Ptuj, potni list,
št. P00749374. gni-118163
Grum Mateja, Smelijevo naselje 31, Stari
trg pri Ložu, potni list, št. P00766752.
gnj-118387
Kešetović Safet, Cesta zmage 59, Zagorje ob Savi, potni list, št. P00796768.
gnp-118181
Komar Boštjan, Staneta Severja 15, Maribor, potni list, št. P00862195. gnk-118086
Košorog Matjaž, Mahovnik 16, Kočevje,
potni list, št. P000031144. gnp-118356
Lachky Gordana, Ipthausen 42, 97631
Bad Konigshofen, potni list, št. P00797788.
gni-118213
Lukša Dušan, Ulica Pohorskega bataljona 197/a, Ljubljana, potni list, št.
P00843667. gno-118382
Lukša Jernej, Ulica Pohorskega bataljona 197/a, Ljubljana, potni list, št.
P00426916. gnn-118383

Št.

Nemec Tanja, Vrtojba, Gramozna 9, Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico,
št. AI 105235, izdala UE Nova Gorica.
gnx-118048
Pavlović Dragan, Javornik 30, Ravne na
Koroškem, potni list, št. P00400187.
gnt-118352
Perše Darja, Goriška 36, Ajdovščina, potni list, št. P00169995. gnz-118046
Polanec Boštjan, Zg. Duplek 52, Spodnji
Duplek, potni list, št. P00622770.
gng-118265
Potočnik Frančišek, Vrtna ulica 3, Murska Sobota, potni list, št. P00543705.
gnz-118346
Potočnik Pavla, Vrtna ulica 3, Murska Sobota, potni list, št. P00587042. gnb-118345
Prepeluh Urška, Kamnoseška ulica 13,
Ljubljana, potni list, št. P00309273.
gnb-118170
Rasiewicz Marija, Zikova 1, Kamnik, potni list, št. P00375435. gnh-118189
Šuštar Stanislava, Štepanjska 9/a, Ljubljana, potni list, št. P00599599. gno-118307
Urmaš Feliks, Ulica Pod gozdom 2, Trzin, potni list, št. P00136910. gnq-118305
Zalokar Igor, Novi log 10/e, Hrastnik, potni list, št. P00175828. gny-118047
Zupanc Špela, Laze pri Dramljah 13/c,
Dramlje, potni list, št. P00512912.
gnp-118081

Osebne izkaznice
Aklinić Svetlana, Gosposvetska 35, Maribor, osebno izkaznico, št. 1558918.
gnu-118076
Aljančič Veronika, Stari trg 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1078658. gni-118138
Antonić Milena, Maistrova ulica 1, Maribor, osebno izkaznico, št. 1240167.
gns-118278
Anžin Feliks, Dobeno 10, Mengeš, osebno izkaznico, št. 518831. gnk-118011
Avberšek Andrej, Koželjskega 7, Velenje,
osebno izkaznico, št. 1064157. gnz-118271
Banovec Peter, Tušev dol 7, Črnomelj,
osebno izkaznico, št. 537471. gnu-118051
Belič Marija, Ul. Vojke Šmuc 18, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 54543.
gnk-118161
Bilandžić Milenko, Podplešivica 10, Notranje Gorice, osebno izkaznico, št. 24206.
gnu-118151
Blaznik Jošt, Šentilj 63, Mislinja, osebno
izkaznico, št. 1561475. gnf-118191
Božič Danilo, Šebrelje 57, Cerkno, osebno izkaznico, št. 1188947. gnl-118335
Brezovšek Petra, Partizanska ulica 47,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
822099. gny-118347
Brglez Jožef, Konjiška vas 8/a, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 609918.
gnr-118258
Brulc Tina, Cesta Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 269230.
gne-118146
Brus Anton, Prvomajska 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 180186. gno-118032
Brus Branko, Jelenče 27, Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št. 1502749.
m-528
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Burk Irena, Greenwiška cesta 12, Maribor, osebno izkaznico, št. 1400621.
gnk-118261
Dragić Risto, Križevniška 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1487470. gnm-118284
Dragović Peter, Črtomirova 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1402713. gnm-118109
Dragutinović Desimir, Čežarji, Oljarska
pot 1, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 265352. gnl-118035
Dvornik Barbara, Stara Slovenska ulica
32, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 319698.
gne-118017
Dvornik Dan, Stara Slovenska ulica 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 916017.
gnf-118016
Evdakova Natalija, Cafova 6, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1440414. gnc-118319
Ficko Mitja, Kamenščak 10/f, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 1008493. gnf-118341
Finžgar Mateja, Za postajo 44, Limbuš,
osebno izkaznico, št. 910215. gng-118240
Franc Brigita, Borova vas 6, Maribor, osebno izkaznico, št. 554687. gni-118238
Gasparini Mario, Levstikova 2, Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 1028862.
gns-118228
Gašperlin Žiga, Sajovčevo naselje 2, Šenčur, osebno izkaznico, št. 359752.
gnq-118355
Gomezel Anita, Nika Šturma 4, Sežana,
osebno izkaznico, št. 1321691. gnk-118336
Hevka Vesna, Cilenškova 34/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1294255.
gnt-118027
Ilešič Danijela, Jelovec, Na Jelovcu 14,
Bresternica, osebno izkaznico, št. 554453.
gnu-118276
Jakopič Frančiška, Križ 7, Tržišče, osebno izkaznico, št. 202635. gnh-118089
Jakovac Janez, Črnomaljska 1, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 1426775. gnw-118249
Jakovac Suzana, Streliška 23, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 902945. gnv-118250
Jakovac Urška, Streliška 23, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 1426743. gnu-118251
Jakša Stanislav, Gača 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1168381. gnb-118020
Janc Janez, Mošnje 7, Radovljica, osebno izkaznico, št. 1387323. gne-118042
Jančič Mateja, Plešivo 42, Dobrovo v Brdih, osebno izkaznico, št. 1464268.
gnf-118041
Janžekovič Justina, Kvedrova 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 408598.
gnh-118289
Japelj Darjan, Orehovski vrh 41, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 277456.
gns-118028
Jelnikar Uroš, Spodnje Jarše, Šubljeva
5, Domžale, osebno izkaznico, št. 1560137.
gnx-118023
Jenko Boštjan, Gorenjskega odreda 4,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1576621.
gnn-118233
Jerovšek Adriana, Osenca 12/a, Teharje,
osebno izkaznico, št. 216656. gnk-118061
Jordan Silva, Balantičeva 12, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 1172850. gnj-118312
Jurečič Franc Valt, Beethovnova ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 731905.
gnm-118034
Jusović Ašim, Mali Lipoglav 37, ŠmarjeSAP, osebno izkaznico, št. 954964.
gnf-118316
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Kalinić Blagoje, Zapotok 131, Ig, osebno
izkaznico, št. 347778. gnb-118370
Kasesnik Mojca, Škofja vas 030/b, Škofja vas, osebno izkaznico, št. 173797.
gno-118057
Kastelic Aleš, Ljubljanska 57, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 862122.
gnm-118384
Kladnik Frančišek, Luče 29, Luče, osebno izkaznico, št. 1082677. gnw-118074
Klemenc Miran, Pot za Bistrico 54, Domžale, osebno izkaznico, št. 816885.
gnl-117985
Klemenčič Marija, Povšetova 88/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 9126.
gnw-118049
Klemenčič Marko, Sela pri Jugorju 15,
Suhor, osebno izkaznico, št. 926302.
gne-118342
Kljevković Igor, Šalek 90, Velenje, osebno izkaznico, št. 1076552. gnp-118331
Kmetič Nataša, Svibno 37, Radeče, osebno izkaznico, št. 625380. gns-118328
Kolar Senta, Mladinska 4/a, Vuzenica,
osebno izkaznico, št. 374958. gnp-118256
Kolednik Maja, Pobrezje 148/c, Videm
pri Ptuju, osebno izkaznico, št. 1525412.
gnr-118154
Koren Bernarda, Gregorčičeva 28, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 1314122.
gnj-118037
Koren Stanko, Strmca 107, Laško, osebno izkaznico, št. 660638. gnr-118104
Korošak Jožef, Škrapčeva ulica 1, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 195999.
gne-118367
Kosmač Ćižek Blanka, Gregorčičeva
29/b, Maribor, osebno izkaznico, št.
190335. gny-118097
Košec Sonja, Jurčičeva 6, Celje, osebno
izkaznico, št. 555583. gnq-118155
Košorog Matjaž, Mahovnik 16, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 244948. gno-118357
Kotar Martina, Gor. Radulje 18, Škocjan,
osebno izkaznico, št. 1302363. gnt-118052
Kralj Marija, Dominkuševa ulica 8, Maribor, osebno izkaznico, št. 1253292.
gnm-118059
Krpan Skomina Anka, Vodnikova 8, Dornberk, osebno izkaznico, št. 1207179.
gnj-118362
Kruljc Ana, Rimska cesta 7/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 594303. gnx-118223
Kuhelj Štefan, Zagorica 6, Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 282397.
gnu-118301
Kukovec Marija, Na Gaj 16, Bresternica,
osebno izkaznico, št. 1140559. gnw-118174
Kunaver Ana, Ulica miru 1/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1044844. gnd-118018
Lenarčič Marjan, Nemška vas 8, Nova Vas,
osebno izkaznico, št. 171916. gnc-118044
Levičnik Marija, Pretrž 1, Moravče, osebno izkaznico, št. 1559639. gnq-118055
Mačar Mladen, Brodarjev trg 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 124019.
gnq-118380
Majhen Mateja, Za lekarno 4, Šentilj v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 988104.
m-538
Malnarič Martin, Celovška 500, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 60965. gno-118207
Maršič Marjan, Golouhova ulica 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 842434.
gnh-118314
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Memon Marjan, Prešernova 34, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 149437.
gnb-118070
Mihelič Tjaž, Knafljev trg 13, Ribnica, osebno izkaznico, št. 1232272. gng-118190
Miklič Terezija Cvetka, Viška cesta 44,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 471324.
gnd-118118
Mikuž Marija, Črni vrh 8, Črni vrh nad Idrijo, osebno izkaznico, št. 1018382.
gnq-118255
Mojzeš Dejan, Borova vas 7, Maribor, osebno izkaznico, št. 1470518. gnv-118175
Možina Marijan, Dolenčice 4, Poljane nad
Škofjo Loko, osebno izkaznico, št. 619078.
gnk-118311
Narobe Sonja, Slovenska cesta 30, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 261598.
gng-118065
Nose Franc, Kidričeva cesta 69, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 112787.
gng-118140
Ogrič Vanda, Beblerjeva ulica 4, Idrija,
osebno izkaznico, št. 1151263. gnm-118259
Orozel Tanja, Lokovica 17/d, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 301379. gnz-118096
Ostrc Boris, Rodiška cesta 1, Kozina, osebno izkaznico, št. 308408. gnf-118241
Ostrc Enrik, Slavniška cesta 10, Kozina,
osebno izkaznico, št. 1445538. gne-118242
Ostrc Martina, Slavniška cesta 10, Kozina,
osebno izkaznico, št. 1121945. gnd-118243
Pečnik Maja, Plemljeva 11, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 1266644.
gnk-118111
Plajnšek Franc, Draženci 15/a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 188128. gnm-118359
Ploj Danijel, Črešnjevci 67, Gornja Radgona, osebno izkaznico, št. 175119.
gnb-118045
Počvavšek Irena, Golnik 59, Kranj, osebno izkaznico, št. 1028588. gnj-118337
Podberšček Terezija, Zofke Kvedrove 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1276264.
gnp-118106
Podergajs Zdenko, Goriška 4, Celje, osebno izkaznico, št. 986720. gnc-118269
Podgoršek Marta, Celovška 25, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 893602.
gnz-118221
Poljšak Jure, Cankarjeva 31/c, Radovljica, osebno izkaznico, št. 375865.
gng-118040
Potočnik Frančišek, Vrtna ulica 3, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 1278530.
gnx-118348
Potočnik Pavla, Vrtna ulica 3, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 1280851.
gnd-118343
Prepeluh Urška, Kamnoseška ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 731473.
gnd-118168
Pribošek Zoran, Brilejeva 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 243146. gnw-118024
Prislan Gregor, Rudija Papeža 32, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1145024. gnl-118010
Ptičak Simon, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1577941. gnu-118226
Puntar Štefan, Unec 106, Rakek, osebno
izkaznico, št. 38474. gnn-118358
Radelj Igor, Sorška cesta 47, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 1170805. gnt-118327
Raduha Bojan, Gornja Bistrica 159, Črenšovci, osebno izkaznico, št. 294446.
gnp-118056

Rajh Simon, Podgrad 34/a, Šentjur, osebno izkaznico, št. 756232. gny-118072
Ranko Aleksander, Stara ulica 20, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 92981.
gny-118172
Reihss Boris, Pongerce 27/a, Cirkovce,
osebno izkaznico, št. 387992. gnw-118349
Repolusk Boštjan, Bezena 47/a, Ruše,
osebno izkaznico, št. 167107. gne-118267
Rojac Katjuša, Ulica bratov Zakrajšek 7,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 787856.
gnv-118300
Rosič Monika, Breginj 62, Breginj, osebno izkaznico, št. 1574874. gne-118392
Rudolf Bernarda, Kalce 24/c, Logatec,
osebno izkaznico, št. 167973. gnl-118085
Samardžić Rosana, Vrstna ulica 41, Notranje Gorice, osebno izkaznico, št. 946816.
gnd-118143
Schmidt Albin, Dobovec 14/b, Rogatec,
osebno izkaznico, št. 717586. gnr-118279
Semolič Andreja, Cesta talcev 20/a, Vojnik, osebno izkaznico, št. 1584693.
gnj-118062
Simonič Jožefa, Rogoza, Cesta v Skoke
22, Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 814554. gnd-118268
Skledar Andrej, Logarska dolina 5, Solčava, osebno izkaznico, št. 495166.
gnt-118252
Solina Dijana, Jenkova cesta 3, Velenje,
osebno izkaznico, št. 1496809. gnw-118274
Stanko Uroš, Plač 30, Zgornja Kungota,
osebno izkaznico, št. 1419827. m-547
Stergar Alenka, Zolajeva 12, Maribor, osebno izkaznico, št. 641289. gns-118253
Strojanšek Andrej, Topovlje 22, Braslovče, osebno izkaznico, št. 787290.
gnb-118245
Sukič Primož, Podgrad 33, Gornja Radgona, osebno izkaznico, št. 1520742.
gnd-118043
Svatina Lorenci Tea, Ob stadionu 21, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
901142. gno-118082
Ščavničar Jani, Razkrižje 43, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 260136. gnu-118351
Šimenc Marijan, Nadižarjeva 10, Kranj,
osebno izkaznico, št. 25445. gnw-118224
Škoberne Tomaž, Prelog, Breznikova 27,
Domžale, osebno izkaznico, št. 100999.
gnp-118206
Škrinjar Vesna, Panonska 8, Maribor, osebno izkaznico, št. 1613180. gni-118263
Štricelj Dušan, Stranska vas pri Semiču
14, Semič, osebno izkaznico, št. 771235.
gns-118153
Topolić Slavka, Badovinčeva 8, Laško,
osebno izkaznico, št. 992994. gnu-118101
Topolovec Blaženka, Abramova 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 690034.
gng-118165
Torej Ivan, Cesta III/22, Velenje, osebno
izkaznico, št. 748826. gne-118092
Trampuž Liljana, Ulica IX. korpusa 22, Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 1591088.
gno-118232
Treven Žan, Pohlinova 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1283197. gnd-118318
Trpin Janez, Dominkuševa ulica 8, Maribor, osebno izkaznico, št. 1253267.
gnl-118060
Turk Boris, Vidovdanska cesta 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1015038.
gnm-118084
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Ulrich Alojzija Margareta, Krekova ulica
26, Maribor, osebno izkaznico, št. 1506701.
gno-118332
Uranič Jure, Okroglo 22, Naklo, osebno
izkaznico, št. 387644. gnv-118075
Venta Slavko, Cvetkovci 95, Podgorci,
osebno izkaznico, št. 1040674. gny-118222
Vinšek Jakob, Bezena 56, Ruše, osebno
izkaznico, št. 539573. gnf-118266
Volovec Jernej, Mihalovec 9, Dobova,
osebno izkaznico, št. 416147. gnn-118158
Vukanac Anže, Zgronje Pirniče 74/a,
Medvode, osebno izkaznico, št. 1492705.
gnk-118386
Zagode Dino, Korte 3/a, Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 80553. gnn-118162
Zavašnik Jana, Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1424449.
gnn-118012
Zavratnik Mihael, Hermanci 11, Miklavž
pri Ormožu, osebno izkaznico, št. 374761.
gni-118038
Zevnik Antonija, Rimska cesta 22, Čatež
ob Savi, osebno izkaznico, št. 1094446.
gnt-118177
Zimic Boris, Pod gradom 45, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 1225562. gnz-118246
Zorko Stanko, Slovenska ulica 18, Maribor, osebno izkaznico, št. 214179.
gnv-118350
Zupančič Darko, Dolenji vrh 6, Dobrnič,
osebno izkaznico, št. 548175. gnr-118304
Zvizdalo Goran, Cesta talcev 8/d, Jesenice, osebno izkaznico, št. 1310250.
gnz-118321
Žerovec Jurij, Ziherlova 39, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 719985. gng-118015
Žličar Frančiška, Sv. Lovrenc 28, Prebold,
osebno izkaznico, št. 1515117. gno-118257
Žnidarčič Marta, Gregorčičeva 5, Kanal,
osebno izkaznico, št. 1598902. gnh-118039

Vozniška dovoljenja
Andonov Ljupčo, Sp. Plavž 17, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
1713681. gno-118282
Arnol Andrejka, Cankarjeva 12, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1618863, reg. št. 28722. gnc-118069
Avberšek Andrej, Koželjskega 7, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 736234, reg. št. 32609, izdala
UE Velenje. gny-118272
Bele Jure, Klemenova ulica 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1023903, reg. št. 206899, izdala UE Ljubljana. gnr-118229
Bevc Franca Nada, Bidovčeva 20/c, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 357, izdala UE Koper.
gnc-118344
Božič Danilo, Šebrelje 57, Cerkno, vozniško dovoljenje, št. S 532935, reg. št.
6301. gnm-118334
Bračič Milan, Mladinska ulica 5, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. S 250671, reg. št. 16642.
m-536
Brajdič Dora, Brezje 12, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
28230, izdala UE Novo mesto. gnr-118129

Brečko Peter, Gmajna 10, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 23886,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnk-118286
Bregar Jože, Spodnji Hotič 6, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1322667,
izdala UE Litija. gnf-118066
Brencl Mihael, Ul. Borisa Kraigherja 16,
Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 41327, izdala UE Ptuj. gnw-118124
Brincl Friderik, Zadobrova 45/c, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
19200. gnz-118100
Brojaj Ramiz, Dornavska cesta 8, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
35266, izdala UE Ptuj. gnz-118121
Brulc Tina, Cesta Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1594049, reg. št. 220970, izdala UE Ljubljana. gnf-118145
Bržan Matej, Pahorjeva 26, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 49246, izdala UE Koper. gnq-118005
Burk Irena, Greenwiška cesta 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1127114, reg. št. 111299, izdala UE Maribor. gnx-118273
Centa Barbara, Abramova ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1108071, reg. št. 161223, izdala UE Ljubljana. gnj-118187
Cestnik Aljaž, Taborje 8, Laško, vozniško
dovoljenje, št. S 964872. gni-118338
Čečonik Helena, Kajuhova ulica 8, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19827,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnt-118002
Črnko Blanka, Podkraj 16/b, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
803862, reg. št. 18917, izdala UE Velenje.
gnn-118058
Dežman Igor, Polička vas 26/b, Ceršak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1326827, reg. št. 11858, izdala UE Pesnica. m-530
Dojer Marjan, Na Zelenici 10, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3424, izdala
UE Celje. gnr-118354
Foški Danjela, Famlje 12, Vremski Britof,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
5778, izdala UE Sežana. gnn-118133
Gaberšek Drago, Kidirčeva 7, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1044970,
izdala UE Žalec. gnx-118248
Ganziti Damijan, Dolgi vrh 19, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 13039,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnv-118000
Gasparini Mario, Levstikova 2, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
3966, izdala UE Izola. gnt-118227
Gregorčič Peter, Dolenje Laknice 24, Mokronog, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1732060, izdala UE Trebnje. gnl-118235
Halužan Zoran, Mestinje 47, Podplat, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 14169, izdala
UE Šmarje. gny-118247
Hebar Janez, G. Ključarovci 12, Sveti Tomaž, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 1369, izdala UE Ormož. gnc-118123
Hrvatin Aleš, Nadanje selo 24, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13325, izdala UE Postojna. gnp-118006
Hull Tadej, Sveti Jurij 15/b, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, št. 37279. gnr-118004
Huš Gabrijela, Marija Reka 77, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
675400, izdala UE Žalec. gnt-118077
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Ilešič Danijela, Jelovec, Na Jelovcu 14,
Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 82501, reg. št. 59958, izdala UE Maribor. gnt-118277
Jakša Stanislav, Gača 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1596338,
reg. št. 254188, izdala UE Ljubljana.
gnc-118019
Janžeković Dragica, Hermankova 1, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1625890, reg. št. 85612. gng-118090
Japelj Darjan, Orehovski vrh 41, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 14435, izdala UE Gornja Radgona.
gnr-118029
Jarc Nevenka, Preglov trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
765997, reg. št. 175153, izdala UE Ljubljana. gnt-118377
Jelnikar Uroš, Spodnje Jarše, Šubljeva
5, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 758807, reg. št. 23522, izdala UE
Domžale. gny-118022
Jenko Boštjan, Gorenjskega odreda 4,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1066273, reg. št. 40533, izdala UE Kranj.
gnm-118234
Jeranko Marija, Vojkova cesta 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
101156, reg. št. 113736, izdala UE Ljubljana. gnp-118031
Jurečič Franc Valt, Beethovnova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1594742, reg. št. 254030, izdala UE
Ljubljana. gnn-118033
Jusović Ašim, Mali Lipoglav 37, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892845, reg. št. 136687, izdala UE Ljubljana. gne-118317
Kante Igor, Ilirska ulica 34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1343326,
reg. št. 137834, izdala UE Ljubljana.
gnd-118368
Katanić Igor, Selo pri Moravčah 2, Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1584393, reg. št. 38013, izdala UE Domžale. gnz-118371
Klarica Elvis, Cesta na Markovec 19, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 43154. gnq-118280
Kobe Tomaž Andrej, Peričeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 686924, reg. št. 90000, izdala UE Ljubljana. gnt-118302
Krajnc Marjan, Trčova 275, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BC, št. SB 1603, reg.
št. 3/74 - inštruktorsko. gnx-118098
Kranjc Danijel, Dolenje jezero 47/a, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1579946, reg. št. 1742, izdala UE Cerknica. gni-118013
Kureš Martin, Draženci 70/a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25871, izdala
UE Ptuj. gns-118003
Loboda Renata, Študljanska cesta 33,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 627357, reg. št. 21422, izdala UE Domžale. gnk-118361
Luketa Jure, Most na Soči 24/c, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, št. S 1961384,
izdala UE Tolmin. gnf-118120
Lukež Dean, Liboje 7/a, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1441222,
izdala UE Žalec. gnn-118333
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Majcen Vladimir, Loče 41, Dobova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12456, izdala
UE Brežice. gnc-118244
Maršič Marjan, Golouhova ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1616229, reg. št. 4130, izdala UE Ljubljana.
gni-118313
Masten Jože, Obrež 79, Središče ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
51, izdala UE Ormož. gnw-117999
Masten Mojca, Spolenakova ulica 18,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
25521, izdala UE Ptuj. gnn-118008
Medved Ivan, Žebnik 37, Radeče, vozniško dovoljenje, št. S 490633. gni-118088
Miklavčič Barbara, Sinja Gorica 63, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11993, izdala UE Vrhnika. gnf-118216
Mikuž Marija, Črni vrh 8, Črni vrh nad
Idrijo, vozniško dovoljenje, št. S 756643,
reg. št. 1843. gnr-118254
Možina Marijan, Dolenčice 4, Poljane nad
Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 311, izdala UE Škofja Loka. gnl-118310
Muminović Midhat, Rožna dolina, Cesta
VII/32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 1165614, reg. št. 218418, izdala UE Ljubljana. gnq-118030
Naprudnik Zoran, Sallaumines 5/b, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11093, izdala UE Trbovlje. gnl-118285
Novak Jože, Lunačkova ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1104383, reg. št. 90576, izdala UE Ljubljana. gnr-118054
Ogrič Vanda, Beblerjeva ulica 4, Idrija,
vozniško dovoljenje, št. S 757572, reg. št.
8278. gnl-118260
Omanović Midhad, Ulica ruške čete 12,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1411016, reg. št. 9339, izdala UE Ruše.
m-542
Orehek Martin, Zgornji Tuštanj 8, Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
676263, reg. št. 13774, izdala UE Domžale.
gnm-118309
Orozel Tanja, Lokovica 173, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 339308,
reg. št. 19481, izdala UE Velenje.
gnc-118094
Oršulić Stipo, Tavčarjeva 16, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
24590, izdala UE Škofja Loka. gnj-118112
Osrajnik Nataša, Prisoja 3, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9752, izdala UE Radlje ob Dravi. gnj-118087
Petovar Anton, Berkovski Prelogi 13, Križevci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 950236, reg. št. 3296, izdala
UE Ljutomer. gnp-118131
Pivec Franci, Ul. Vita Kraigherja 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1560261, reg. št. 123107, izdala UE Maribor. gnv-118275
Podergajs Zdenko, Goriška 4, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1630598,
reg. št. 49966. gnb-118270
Polanec Boštjan, Zg. Duplek 52, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1277517, reg. št. 105832, izdala UE
Maribor. gnl-118264
Pollak Metka, Jurčičeva ulica 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
359935, reg. št. 31331, izdala UE Kranj.
gns-118103
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Potočnik Frančišek, Vrtna ulica 3, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 17080.
gnf-118291
Predovnik Viktor, Brilejeva ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1800535, reg. št. 91829, izdala UE Ljubljana. gnw-118149
Premužič Jožefa, Cvetlična 6, Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
89549. gnu-118001
Prepeluh Urška, Kamnoseška ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
62240, reg. št. 181837, izdala UE Ljubljana.
gnf-118166
Primčič Jana, Slamnikarska 19, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 461974,
reg. št. 27139, izdala UE Domžale.
gnh-118389
Protulipac Ivan, Sp. Hlapje 8, Jakobski Dol,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. SA 372688,
reg. št. 80545, izdala UE Pesnica. m-531
Radelj Igor, Sorška cesta 47, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 13032,
izdala UE Škofja Loka. gnu-118326
Radičevič Radenko, Železniška 4, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. A1,BGH, št. S
1680469, reg. št. 29094. gnd-118068
Radić Stanko, Brilejeva ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 767535,
reg. št. 135360, izdala UE Ljubljana.
gnj-117987
Radošić Franko, Polakova ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1718877, reg. št. 155249, izdala UE Ljubljana. gnk-118036
Rajh Simon, Podgrad 34/a, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 13238, izdala
UE Šentjur pri Celju. gnz-118071
Rak Gregor, Makole 77, Makole, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 1651299,
izdala UE Slovenska Bistrica. m-534
Rakun Bojan, Rečica ob Paki 15, Šmartno
ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1312969, reg. št. 20824, izdala UE Velenje.
gnq-118080
Rasiewicz Marija, Zikova 1, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8134, izdala UE
Kamnik. gni-118188
Renko Marjan, Kosovelova 18, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1084091, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnz-118296
Rizmal Bojan, Breg 87, Polzela, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1441367, izdala UE Žalec. gns-118078
Rojac Katjuša, Ulica bratov Zakrajšek 7,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1587355, reg. št. 77537, izdala UE Ljubljana. gnb-118299
Ropret Luka, Deteljica 1, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1119782, reg. št.
7995, izdala UE Tržič. gny-117997
Saksida Katja, Kolodvorska 19, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40114, izdala UE Nova Gorica. gnx-117998
Samardžić Rosana, Vrstna ulica 41, Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1611725, reg. št. 256805, izdala UE Ljubljana. gnc-118144
Sattler Franc, Ptujska cesta 49/a, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
409732. m-527
Sernec Aleksandra, Jurovska cesta 13, Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1004112, reg. št. 9416, izdala UE
Lenart. gns-118132

Skušek Aleš, Dobrava 10, Otočec, vozniško dovoljenje, kat. A-350ccm BCEGH, reg.
št. 38841, izdala UE Novo mesto. gnq-118134
Šanjić Milan, Jakčeva ulica 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCDGH, št. S
729647, reg. št. 134468, izdala UE Ljubljana. gnz-118021
Šauperl Andrej, Vrhovdolska pot 18, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
370805, reg. št. 62649, izdala UE Maribor.
gns-118378
Šimenc Marijan, Nadižarjeva 10, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 599642,
reg. št. 26475, izdala UE Kranj. gnv-118225
Škoberne Tomaž, Prelog, Breznikova 27,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1354260, reg. št. 23218, izdala UE Domžale. gnq-118205
Škrinjar Mario, Sp. Kapla 2/a, Kapla, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 8224, izdala UE Radlje. gnj-118262
Škufca Jože, Jurčičeva 1, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9693,
izdala UE Novo mesto. gnu-118126
Škufca Martin, Stavča vas 12, Dvor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 11850.
gnq-118130
Šebalj Andrej, Partizanska 57, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 911609,
reg. št. 78798, izdala UE Maribor. gnl-118160
Štupica Robert, Žlebič 20, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 9101, izdala
UE Ribnica. gnh-118239
Šubic Franc, Tratnikova ulica 56, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1595871, reg. št. 19564, izdala UE Ljubljana.
gnh-118364
Šučur Teodor, Tržaška 4, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12368, izdala
UE Postojna. gno-118007
Toplak Marko, Juršinci 21, Juršinci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 32885,
izdala UE Ptuj. gns-118128
Topole Gregor, Nova ulica 12, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 786999,
reg. št. 13538, izdala UE Domžale.
gni-118363
Turk Boris, Vidovdanska cesta 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
90009, reg. št. 118469, izdala UE Ljubljana.
gnn-118083
Uranič Jure, Okroglo 22, Naklo, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1533212, reg. št.
54872. gnz-117996
Veberič Jernej, Ul. II prekomorske brigade
30/a, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 48579. gnl-118135
Završnik Janja, Smrekarjeva 18, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19402.
gnh-118339
Završnik Vinko, NHM 24, Sevnica, vozniško dovoljenje, št. S 1528421, reg. št. 6832.
gny-118297
Zgonc Nadja, Lipsenj 7, Grahovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1427613, reg.
št. 10083, izdala UE Cerknica. gnk-118236
Zupančič Darko, Dolenji vrh 6, Dobrnič,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 564603,
reg. št. 4004, izdala UE Trebnje. gns-118303
Žagar Petra, Podlubnik 14, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21566,
izdala UE Škofja Loka. gng-118390
Žakelj Helena, Kettejeva ulica 10, Brežice, vozniško dovoljenje, reg. št. 8989.
gnr-118079

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Žel Majda, Keleminova 17, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1408398,
reg. št. 62345. gnf-118091
Židan Marija, Klavčičeva 10, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16232, izdala UE Kamnik. gnl-118385

Zavarovalne police
Abduli Enver, Trdinova 16, Maribor, zavarovalno polico, št. AO 00101544531, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-541
Andrič Pero, Cesta talcev 18/a, Velenje,
zavarovalno polico, št. 375053, izdala zavarovalnica Slovenicad.d. filiala Maribor.
gnt-118127
Bradač Jaka, Sarajevska ulica 1, Maribor,
zavarovalno polico, št. 00101461962, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. m-546
Brce Matej, Cesta Jaka Platiše 11, Kranj,
zavarovalno polico, št. AO 478535.
gnn-118283
Čulek Mojca, Knafljev trg 6, Ribnica, zavarovalno polico, št. 904586, izdala zavarovalnica Tilia. gnx-118323
Grašič Mirjana, Založnikova 2, Brezovica
pri Ljubljani, zavarovalno polico, št. 497361,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnu-118026
Nikolić Dragoljub, Čanžekova ulica 40,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
00101481326, izdala zavarovalnica Slovenica. gnl-118214
Okorn Pavel, Cesta Jaka Platiše 9, Kranj,
zavarovalno polico, št. 877341, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gne-118292
Ornik Marijan, Dravska 8, Maribor, zavarovalno polico, št. AO 498195, izdala zavarovalnica Slovenica. m-525
Pakiž Aleksandra, Nanoška ulica 26, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 497279, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnx-118298
Pepur Bojana, Prvomajska ulica 3, Litija,
zavarovalno polico, št. AO 425840, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gne-118067
Primožič Miha, Cesta Janeza Finžgarja 2,
Jesenice, zavarovalno polico, št. AO 497101,
izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gnh-117989
Radovanović Rado, Mejna 58, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 511779, izdala zavarovalnica Slovenica. m-519
Skubic Ivan, Pot v Boršt 25, Ivančna Gorica, zavarovalno polico, št. 503309, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnk-117986
Šteger Ervin, Ravna ulica 3, Selnica ob
Dravi, zavarovalno polico, št. AO-011121773,
zelena karta št. 00859733, 00874740, izdala zavarovalnica Adriatic d.d. m-543
Tomić Daria, Ul. Staneta Severja 11, Maribor, zavarovalno polico, št. 553012, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-529

Spričevala
Anžel Milan, Raičeva 4, Ptuj, diplomo Železniške srednje šole Maribor, izdana leta
1985. m-523
Bešič Claudia, Britof 23/c, Kranj, spričevalo 2. letnika BTŠ Kranj, izdano leta 2002.
gnc-118119

Brezovnik Miha, Stržovo 40, Mežica, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole
Slovenj Gradec. gng-118115
Fuksan Lovre, Veljka Vlahoviča 75, Maribor, diplomo Srednje šole računalniške in
elektrotehniške smeri v Mariboru, izdana leta 1986. m-521
Gonza Marjeta, Sp. Dobrenje 19, Pesnica pri Mariboru, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje upravno administrativne šole
Maribor, izdano leta 1982. m-537
Grobelnik Metka, Jareninski Dol 65, Jarenina, diplomo Srednje ekonomske šole
Maribor, izdana leta 1986. m-518
Harih Cvetka, Sveti duh na Ostrem vrhu
100, Dravograd, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem,
smer kuhar, izdano leta 2000. m-544
Hribernik Milan, Prešernova c. 1, Oplotnica, spričevalo o končani OŠ Oplotnica, izdano leta 1999. m-524
Huzjak Zvonimir, Jakčeva ulica 24, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske šole v Mariboru, izdano leta
1974. gnn-118308
Jug Martin, Škofja gora 11, Podčetrtek,
zaključno spričevalo Srednje trgovske šole
Celje. gnv-118150
Kavšek Maja, Archinetova 3, Ljubljana,
indeks, št. 25055310, izdala Fakulteta za
arhitekturo. gnf-118391
Kreft Uroš, Grosova 25, Kranj, spričevalo 4. letnika Strokovne šole Škofja Loka.
gnv-118125
Križanec Adrijana, Gerečja vas 50, Hajdina, indeks, št. 06200063, izdala Visoka šola za socialno delo v Ljubljani. gnw-118324
Kuhar Franci, Gradnik 17, Semič, diplomo Srednje šole družboslovne in tehnične
usmeritve Edvard Kardelj v Črnomlju, izdano
16. 6. 1989. gnv-118379
Lamovšek Jože, Mali Cirnik pri Šentjanžu
5, Šentjanž, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne tehniške, gradbene in lesarske šole Novo mesto, št. I/GII-871/IV, izdano leta
1997. gns-118353
Matjašič Branka, Ulica Staneta Severja
13, Maribor, indeks, št. 25054000, izdala
Fakulteta za arhitekturo. gng-118315
Milković Darko, Petrovičeva ulica 13,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta 1996. gnl-118360
Mubi Igor, Tupalče 77, Preddvor, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole v Kranju, smer pečar, izdano leta 1999/2000.
gnf-118141
Mulh Urška, Dolenjska ulica 12, Trebnje,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1998.
gnh-118064
Obrul Marjan, Koželjskega 3, Velenje, diplomo Srednje poklicne in strokovne šole
Ljubljana, mat. št. VII/94, izdana 8. 6. 1981.
gns-118053
Pajk Kristijan, Livarska ulica 5, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske strojne šole TAM Maribor, izdano leta
1992. m-522
Pajk Stane, Gorenji Leskovec 30, Blanca, indeks, št. 31210086 - duplikat, izdala
Fakulteta za farmacijo v Ljubljani dne 4. 2.
2003. gnt-118231
Pal Trauda, Kardeljeva 57, Maribor, indeks, št. 43102, izdala FOV Kranj.
gnj-118287
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Podbevšek Špela, Trg Franca Fakina 1,
Trbovlje, spričevalo o končani OŠ Ivan Cankar v Trbovljah, izdano leta 1997. gni-118113
Povšič Rok, Ob Blažovnici 62/a, Limbuš,
spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključno spričevalo Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta 1997/98 in 1998/99. m-517
Rakovnik Ana, Konjiška vas 48/a, Slovenske Konjice, maturitetno spričevalo Tehnične šole Ruše, izdano leta 1974. m-515
Sekirnik Zorica, Glinškova ploščad 14,
Ljubljana, diplomo Srednje upravno administativne šole, št. I-1164, izdana 5. 3. 1991,
na ime Vujičič Zorica. gne-118117
Skejić Vehbija, Iztokova 22, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene šole,
smer železokrivec, izdano leta 1976. m-516
Sodja Gabrijela, Polje 24/b, Bohinjska
Bistrica, maturitetno spričevalo Trgovske šole v Kranju, izdano na ime Erlah Gabrijela.
gnp-118281
Šalamun Rafael, Ranče 4/b, Fram, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1977.
gnm-118009
Šega Dušan, Milčinskega ulica 1/a, Ljubljana, spričevalo od 1. do 6. razreda OŠ
Bičevje Ljubljana. gnm-117988
Šmig Mateja, Ulica Milke Volk 16, Orehova vas, indeks, št. 11100095259, izdala Višja strokovna šola - Doba. m-535
Štebe Alenka, Ulica Polonce Čude 3,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Valentina
Vodnika, izdano na ime Berghaus Alenka.
gnh-118139
Šuligoj David, Gosposka ulica 10, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole tehničnih strok Šiška - oblikovalec kovin, izdano leta 2001. gnm-118184
Tomažič Andrej, Smetanova 36, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ Maribor, izdano leta 1984. m-520
Umek Petra, Križe 26, Koprivnica, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje tekstilne šole Sevnica, izdano leta 1995/96, 1996/97,
1997/98. gnj-118237
Umek Urška, Ulica bratov Letonja 1, Žalec, indeks, št. 20940203, izdala Pravna
fakulteta. gny-118147
Zakrajšek Mitja, Mački 2, Rob, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 1994. gnb-118295
Žižmond Primož, Predoslje 136/a, Kranj,
diplomo Srednje kovinarske in cestno prometne šole Škofja Loka - oblikovalec kovin.
gng-118290

Ostali preklici
Alt Zdenko, Šešče 46/a, Prebold, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-4236/98, VČ-1132/98, izdala Uprava za pomorstvo Koper. gnr-118329
Banko Davorin, Dankovci 2, Mačkovci,
delovno knjižico, reg. št. 54489, ser. št.
0068208, izdana 26. 2. 1987 pri UE Murska Sobota. gnj-117991
Bobič Josip, Križevci 54, Križevci, delovno knjižico, reg. št. 14702, ser. št.
948782, izdana 9. 6. 1971 v Murski Soboti. gnc-117994
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Dvojmoč Alojz, Smlednik 20, Raka, orožni
list, št. OL 30878, reg. št. 541, izdala UE
Krško, dne 23. 12. 2002. gnt-118102
Fras Peter, Pivkova 9/a, Ptuj, študentsko
izkaznico, št. 81528114. m-533
Gorza Lovrenc, Neradnovci 8, Petrovci, delovno knjižico, reg. št. 44173, ser. št. 31005,
izdana 15. 7. 1982 v Murski Soboti.
gnd-117993
Gregurec Mirjana, Gregorčičeva 2, Ormož,
študentsko izkaznico, št. 81528305. m-526
Jančar Jožef, Ulica ob kanalu 7, Murska
Sobota, delovno knjižico, reg. št. 42822, ser.
št. 240555, izdala UE Murska Sobota, dne
3. 2. 1981. gny-118122
Jurkovič Ana, Župančičeva ulica 2, Ljubljana, delovno knjižico, št. 4096. gne-118142
Katanić Igor, Selo pri Moravčah 2, Moravče, študentsko izkaznico, št. 19384136, izdala Ekonomska fakulteta. gny-118372
Klobasa Janez, Brengova 59, Cerkvenjak,
delovno knjižico, reg. št. 10114, ser. št.
02318, izdana leta 1984 v Lenartu. m-539
Križanec Adrijana, Gerečja vas 50, Hajdina, študentsko izkaznico, št. 06200063, izdala Visoka šola za socialno delo v Ljubljani.
gnv-118325
Kunčič Rok, Bizoviška cesta 3, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska
šola v Ljubljani. gnl-118014
Kurunić Barbara, Ilirska ulica 5, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 01000099, izdala
Pedagoška fakulteta. gnx-118373
Lukež Dean, Liboje 7/a, Petrovče, potrdilo
o opravljenem izpitu ADR, št. 17363, izdano
pri Transport Ilirska Bistrica. gnc-118294
Marka Andrej, Log pod Mangartom 86/a,
Log pod Mangartom, orožni list, št. 11667,
izdala UE Tolmin. gnb-117995
Mesar Gregor, Šepulje 1/c, Sežana, vpisni list za čoln, št. 02/03-1050/88-93 z dne
8. 6. 1988. gnb-118095
Miholič Franc, Šulinci 23, Petrovci, delovno knjižico, reg. št. 43923, ser. št. 310278,
izdana 19. 5. 1982 v Murski Soboti.
gne-117992
MINERVO D.D., Dimičeva 14, Ljubljana,
izvod licence št. 000 266/00189/222, za
vozilo z reg. oznako LJ L6-98L, izdana 10. 10.
2002. gny-118322
Muranović Asim, Alojza Travna 17, Jesenice, delovno knjižico. gni-118288
Nenad Mirjana, Zoisova pot 15, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 81529331. m-532
Nered Franc s. p., Brest 36, Ig, izvod licence za prevoz v cestnem prometu, št.
01002579 za kamion reg. št. LJ K4 - 136,
TAM 130T 11, izdan pri OZ Slovenije, dne
23. 9. 2002. gnj-118366
Pajk Stane, Gorenji Leskovec 30, Blanca,
preklic indeksa, objavljen v Ur. l. RS, št.
8/2003. gnq-118230
Pajmon Stanislav, Sneberska cesta 10/b,
Ljubljana, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev
licence za prevoze v cestnem prometu št.
611476, izdano 12. 2. 1998 pri Ministrstvu za
promet. gnt-118152
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Pristovnik Barbara, Gospejna ulica 9, Maribor, študentsko izkaznico, št. 61124983 in
indeks. m-540
Pučko por. Edmonston Pika Patricija, Naveršnikova 30, Maribor, delovno knjižico, reg.
št. 13712, izdana leta 1998 v Mariboru.
m-548
Simončič Rok, Resljeva cesta 29, Ljubljana, delovno knjižico. gnp-118381
Šaruga Franc, Ravenska cesta 87, Beltinci, delovno knjižico, reg. št. 41465, ser. št.
240146, izdala UE Murska Sobota.
gnd-118293
Šiker Borislav, Ul. borcev za severno mejo
36, Maribor, vinkulacijsko potrdilo PV-2
00015775, izdala Zavarovalnica Adriatic.
m-545
Špacapan Franjo s.p., Žigoni 36, Renče,
bilateralno dovolilnico za Italijo, št. 28666, koda C141886, izdana 23. 10. 2002.
gni-118063

Štebe Alenka, Ulica Polonce Čude 3, Ljubljana, delovno knjižico, izdano na ime Berghaus Alenka. gnz-118025
Šumi Nada, Ciril Metodov trg 13, Ljubljana, delovno knjižico. gnn-118108
Švab Mateja, Tomšičeva ulica 30, Slovenj
Gradec, študentsko izkaznico, št. 18000067,
izdala FF v Ljubljani. gng-118365
Umek Urška, Ulica bratov Letonja 1, Žalec,
študentsko izkaznico, št. 20940203, izdala
Pravna fakulteta. gnx-118148
Voglar Irena, Prečna pot 3, Domžale, študentsko izkaznico, št. 25006552, izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani. gnq-118105
Volf Tomaž, Miklošičeva ulica 1/c, Domžale, vpisni list za čoln, št. 01/03-509/1995.
gnx-118073
Žagar Tone, Livold 26/a, Kočevje, študentsko izkaznico, št. 63990349, izdala Fakulteta
za računalništvo in informatiko v Ljubljani.
gnw-118099
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