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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo
predhodnega razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 317/03
Ob-93722
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000
Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: nakup kardio materiala po naslednjih sklopih: 1. srčni
spodbujevalniki SSIR A, 2. srčni spodbujevalniki VDDR in VDD elektrode, 3.
aortne zaklopke s povečanim ustjem,
4. grafti z vgrajenimi aortnimi zaklopkami.
4. Kraj dobave: Klinični center 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: Komercialni sektor, Služba za javna naročila
Kliničnega centra Ljubljana, Bohoričeva 28,
1000 Ljubljana; faks 01/522-27-64.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2003.
Klinični center Ljubljana
Št. 15/1465/2003
Ob-93824
1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
tele/faks 01/474-23-12.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: dobava osebnih in
prenosnih računalnikov, windows terminalov, zaslonov, tiskalnikov in strežnikov.
4. Kraj dobave: Elektro - Slovenija,
d.o.o.
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5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: najkasneje september 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
kontaktna oseba Jože Vrečko, Franci Žakelj, Vili Kačičnik, tel. 01/474-23-11.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Sektor za poslovno informatiko
Št. 51
Ob-93861
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: pogonsko gorivo.
4. Kraj dobave: za vozila na poštah v
Republiki Sloveniji.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: nabavna služba.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Razveljavitev
Št. 56/7-4/2003
Ob-94060
Razveljavljamo javni razpis za nabavo
blaga: sredstva za higieno in dezinfekcijo
št. 56/2-4/2003, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 24 z dne 7. 3. 2003,
Ob-89597.
Razpis bo ponovno objavljen.
Ortopedska bolnišnica
Valdoltra
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Leto XIII

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Št. 01/2003
Ob-94056
V javnem naročilu za izbiro dobavitelja
smetarskega vozila za pobiranje in transport bioloških odpadkov, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 35 z dne 11. 5. 2003,
se zaradi spremembe razpisne dokumentacije 6 dni ali manj pred rokom, določenim za predložitev ponudb v skladu s četrtim odstavkom 25. člena ZJN-1 podaljšuje
rok za oddajo ponudb, in sicer: datum, v
katerem morajo kandidati predložiti ponudbe in datum odpiranja ponudb:
– 28. 5. 2003 do 10. ure (rok za predložitev ponudb),
– 28. 5. 2003 ob 10.30 (odpiranje ponudb).
Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
Popravek
Ob-93652
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo železniških pragov objavljenem v Uradnem listu
RS, št 35 z dne 11. 4. 2003, Ob-91686,
se spremeni 3.b točka in se glasi:
– sklop A1 – 1000 kosov impregniranih bukovih pragov,
– sklop A2 – 2000 kosov impregniranih bukovih pragov,
– sklop A3 – 4000 kosov impregniranih bukovih pragov,
– sklop A4 – 10.000 kosov impregniranih bukovih pragov,
– sklop B – 242, 744 m3 impregnirani rezani ostrorobni hrastovi kretniški
pragi.
Ponudnik lahko konkurira za enega, več
ali vse sklope skupaj.
Slovenske železnice d.d.
Št. 35103-1/2000
Ob-93623
1. Naročnik: Občina Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu,
tel. 01/705-06-70, email: loska-dolina@loska-dolina.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pohištvene opreme za novozgrajene
prostore.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: samo za celotno naročilo.
4. Kraj dobave: Osnovna šola heroja Janeza Hribarja, Stari trg pri Ložu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 8.
2003, konec dobave 25. 8. 2003.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Loška
dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386
Stari trg pri Ložu, Robert Gradišar, gr. inž.,
tel. 01/705-06-70.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 5. 2003
dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun
01265 – 0100002634, sklicna številka
0330.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 6. 2003 do 11.
ure. Ponudbe poslane po pošti morajo biti
na sedežu občine do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri
Ložu.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 6. 2003 ob 12. uri, na sedežu
občine Loška dolina, mala sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za ponudbo v višini 5% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno 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: razvidno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2003 in 13. 6.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
75%, garancijski rok 15%, reference 5%,
plačilni pogoji 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2003.
Občina Loška dolina
Št. 35103-1/2000
Ob-93624
1. Naročnik: Občina Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.
01/705-06-70, email: loska-dolina@loska-dolina.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
kuhinjske opreme za novozgrajene šolske prostore.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: samo za celotno naročilo.
4. Kraj dobave: Osnovna šola heroja Janeza Hribarja, Stari trg pri Ložu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 8.
2003, konec dobave 25. 8. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2,
1386 Stari trg pri Ložu, Robert Gradišar,
gr. inž., tel. 01/705-06-70.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 5. 2003
dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun 01265
– 0100002634, sklicna številka 0331.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 6. 2003 do
11. ure. Ponudbe poslane po pošti morajo
biti na sedežu občine do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri
Ložu.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 6. 2003 ob 13. uri, na sedežu
občine Loška dolina, mala sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za ponudbo v višini 5% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno 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: razvidno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 30. 6. 2003 in
13. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
75%, garancijski rok 15%, reference 5%,
plačilni pogoji 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2003.
Občina Loška dolina
Ob-93664
1. Naročnik: Kmetijski inštitut Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kmetijski inštitut
Slovenije, Hacquetova 17, 1109 Ljubljana,
tel. 01/280-52-62, faks 01/280-52-55.
3. (a) Vrsta in količina blaga: traktor.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Jable.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 2 meseca
po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1109 Ljubljana, tel. 01/280-52-62, tajniška soba 18.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
ponedeljka do petka med 9. in 13. uro do
4. 6. 2003.
Za dodatne informacije o tehničnih
karakteristikah inštrumenta je možno
kontaktirati dr. Viktorja Jejčiča, tel.
01/280-51-02.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 6. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Kmetijski inštitut Slovenije,
Hacquetova 17, Ljubljana, v primeru osebne predaje ponudbe na isti naslov v tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 6. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
upravne zdradbe Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova 17, 1109 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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: do podpisa pogodbe predvidoma 1. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2003.
Kmetijski inštitut Slovenije
Št. 042
Ob-93765
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, tel. 02/512-31-00, faks
02/521-10-07.
3. (a) Vrsta in količina blaga: hematološki analizator, podrobnejši opis v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih ni možna.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Murska Sobota – Ul. dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: junij – julij
2003.
7. (a) Naslov družbe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica Murska Sobota, tajništvo v Rakičanu, Ul. dr. Vrbnjaka 6, p.p. 1301, 9001
Murska Sobota.
Dodatne informacije se zahtevajo izključno v pisni obliki – kontaktna oseba
Slavica Heric.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma te objave, pa do 4. 6. 2003, vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 8.000 SIT, negotovinsko na ZR pri UPJ št.:
0110-6030278282, s pripisom za razpisno dokumentacijo “hematološki analizator“.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do četrtka, 5. 6.
2003, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Murska
Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000
Murska Sobota (tajništvo bolnišnice).
9. Datum,čas in kraj odpiranja ponudb: v četrtek, 5. 6. 2003 ob 12.30, v
sobi direktorja bolnišnice na naslovu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji 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): vsak
ponudnik pripravi svojo ponudbo, povezave niso možne.
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: določila iz razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do datuma sklenitve kupoprodajne pogodbe, predvideni čas odločitve o sprejemu ponudbe je julij 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, tekoči stroški potrošnega materiala, način plačila, garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2003.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Št. 14/03
Ob-93770
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/23-04-000, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
limuzinskih kombijev 4 x 4 za prevoz
oseb in stvari, 25 kom., po specifikacijah
v Tehničnih razpisnih pogojih razpisne dokumentacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: upoštevane bodo samo celovite ponudbe, delne ponudbe ne bodo upoštevane.
4. Kraj dobave: dostava limuzinskih
kombijev je v avtopark na Glavarjevi ulici
št. 14 v Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: ponudnik mora ponuditi najkrajši dobavni rok od
podpisa pogodbe, ki ne sme biti daljši od
60 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri
kontaktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/23-04-320, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 12. junija
2003, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno z DDV) na transakcijski račun Elektro
Ljubljana, d.d. št. 06000-0076655034,
sklic na številko: 23003371-14-03, z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 12. junija 2003
do 10. ure, ponudbe oddane po tem roku
ne bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska cesta 56, 516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima
obvezno pripisano “Javni razpis JN 14/03
– Ponudba za dobavo limuzinskih kombijev 4 x 4 za prevoz oseb in stvari – Ne
odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 12. junija 2003, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
60 dni.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, dokument mora odražati zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo/izjavo, da poslovanje ponudnika ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali taka sodna ali upravna odločba, ki
mu prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ne starejše od
90 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, zagotovitvi
garancij in servisiranju,
– BON 1, za zadnje poslovno leto ponudnika, ne starejši od 30 dni,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto ponudnika, če je zavezanec k reviziji in njegova skupna ponudbena vrednost presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT,
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o sprejemanju pogojev razpisa,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih podatkih,
– pisno izjavo ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisno izjavo ponudnika o usposobljenosti in sposobnosti,
– dokazilo o organizirani servisni mreži
na področju Republike Slovenije s priloženim seznamom pooblaščenih servisov,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja drugih posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Naročnik si vzame pravico, da po
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lastni presoji naknadno preveri verodostojnost fotokopiranih dokumentov izbranega
ponudnika, in sicer pred izdajo sklepa o
oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 90 dni od datuma odpiranja ponudb;
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb je maks. 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (75%
delež),
– servisna mreža (15% delež),
– garancijski rok (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 6. junija 2003.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 9. 5. 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 41405-00027/2003 0400 01 Ob-93771
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža zunanjih igral za potrebe
vrtcev na področju Mestne občine Maribor (ocenjena vrednost brez DDV je
10,500.000 SIT).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja je možna po naslednjih
sklopih:
1. zunanja igrala za potrebe Vrtca Ivana
Glinška Maribor,
2. zunanja igrala za potrebe Vrtca Jadvige Golež Maribor,
3. zunanja igrala za potrebe Vrtca Koroška vrata Maribor,
4. zunanja igrala za potrebe Vrtca Otona Župančiča Maribor,
5. zunanja igrala za potrebe Vrtca Studenci Maribor.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 8.
2003 do 30. 8. 2003.
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 ob sobotah, nedeljah
in praznikih).
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača zne-
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sek na TRR št. 01270-0100008403, v višini 5.000 SIT, z namenom nakazila “Pristojbina za javni razpis – Zunanja igrala za
vrtce MOM“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 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: 10. 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: 30. 7. 2003, 20. 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: 9. 5. 2003.
Mestna občina Maribor
Št. 290/03
Ob-93773
1. Naročnik: Vrtec Koper.
2. Naslov naročnika: Kettejeva 13,
6000 Koper, tel. 05/613-10-00, faks
05/627-25-48.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava blaga - prehrambeno
blago, v skupni ocenjeni vrednosti
7,720.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko predložijo ponudbo
za celotno naročilo ali posamezne sklope
razpisanega blaga:
1. jajca, ocenjena vrednost - 480.000
SIT,
2. splošno prehrambeno blago, ocenjena vrednost - 7,240.000 SIT.
Ocenjena vrednost je brez DDV.
4. Kraj dobave: v enote naročnika:
– Enota Pionirski dom, Kettejeva 13,
Koper,
– Enota Ribica, Ferrarska 17, Koper,
– Enota Pobegi, C. I. Istrske brig. 52,
Pobegi,
– Enota Šalara, Vanganelska c. 87, Koper,
– Enota Vanganel, Vanganel 68, Koper.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava blaga od 1. 8. 2003 do 31. 5.
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vrtec Koper,
Kettejeva 13, Koper, uprava, Jerneja Sarič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo
o plačilu 6.560 SIT (DDV je v ceni), na
račun številka 01250-6030635846, z oznako “Plačilo razpisne dokumentacije“ ter
navedbo davčne številke in polnega naziva
ter sedeža ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 6. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: osebno na upravo Vrtca Koper, Kettejeva 13, Koper, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure ali po pošti na naslov
Vrtec Koper, Kettejeva 13, 6000 Koper.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 6. 2003 ob 12. uri, na naslovu
Vrtec Koper, Kettejeva 13, Koper, v prostorih uprave vrtca.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih.
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: ponudba mora veljati do 30. 8. 2003, naročnik bo sprejel
odločitev o izbiri do 23. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: količine posameznega blaga so
opredeljene v razpisni dokumentaciji. Naročnik si pridržuje pravico do sprememb
količine nabav posameznih vrst blaga, glede na spremembe obsega dela in dejanske potrebe. Kontaktna oseba Jerneja Sarič, tel. 05/613-10-11.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
Vrtec Koper
Št. 318/03
Ob-93774
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: tekstilije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 5. sklopov.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška c. 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: maj –
september 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komercialni sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1000 Ljubljana, II. nadstropje (tajništvo), vsak delovni dan med 9. in
12. uro. Razpisna dokumentacija je na voljo do 30. 6. 2003, faks 01/522-27-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 20.000 SIT, na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št. 01100-6030277894.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 7. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komercialni sektor, Klinični
center Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1525
Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 7. 2003, ob 12. uri v predavalnici
1 – pritličje glavne stavbe Kliničnega centra Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, katera mora veljati do 4. 11. 2003.
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: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 3. 11. 2003, september 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
– 100%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak zainteresiran ponudnik ima
možnost vpogleda razpisne dokumentacije, nato pa se odloči za dvig in odkup le-te.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
Klinični center Ljubljana
Ob-93858
1. Naročnik: Javni zavod Zdravstveni
dom Ptuj.

2. Naslov naročnika: Potrčeva 19A,
2250 Ptuj, 02/771-25-11.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
dveh reševalnih vozil:
– sklop I.: specialno reševalno vozilo - reanimobil,
– sklop II.: reševalno vozilo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik se lahko poteguje za naročilo ene ali obeh skupin.
4. Kraj dobave: fco sedež naročnika,
Potrčeva 19a, Ptuj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: II. sklop:
julij 2003, I. sklop: september 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo, dodatne informacije posreduje Andrej
Antauer, univ. dipl. prav.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 9. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plača ponudnik
z virmanom na TRR št. 01296-6030923331,
odprt pri Upravi RS za javna plačila, Urad
UJP Slovenska Bistrica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 6. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni zavod Zdravstveni dom
Ptuj, Potrčeva 19A, 2250 Ptuj, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 6. 2003 ob 9.30, Zdravstveni dom Ptuj,
Potrčeva 19a, Ptuj, pisarna direktorice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po
razpisni dokumentaciji.
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): javno naročilo
bo oddano samo enemu dobavitelju za posamezno skupino blaga pod pogoji določenimi 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: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
do dneva sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference ponudnika, dobavni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
Zdravstveni dom Ptuj

Št.

45 / 16. 5. 2003 / Stran 2553

Št. 1/03
Ob-93862
1. Naročnik: Planinska zveza Slovenije, Gorska reševalna služba.
2. Naslov naročnika: Dvoržakova 9,
1000
Ljubljana,
01/43-45-691,
grs@pzs.si, 01/43-45-685
3. (a) Vrsta in količina blaga: jakne –
430 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dobava jaken z ustrezno tehnično karakteristiko.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudbe v variantah niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: dobava do 30. novembra 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Dvoržakova 9,
1000 Ljubljana, pri Brigiti Vilar, ponedeljek,
sredo ali petek med 8. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: skrajni rok za
dvig razpisne dokumentacije je identičen
datumu za predložitev ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 5. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana. Ponudbe morajo biti oddane v zapečatenih kuvertah, označene z napisom “Ne
odpiraj – za javni razpis!“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 5. 2003 ob 12. uri, Dvoržakova
9, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV.
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. in 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 ponudbe
mora biti najmanj 60 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena (60%),
– tehnične karakteristike (30%),
– dobavni rok (10%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
Planinska zveza Slovenije
Gorska reševalna služba
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Št. 3/2003
Ob-93868
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Metelkova 9, faks 01/30-03-937, tel.
01/300-39-44.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pohištvena oprema preurejenih prostorov v
ZD Šiška - pt. novi trakt.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: samo za celotno naročilo.
4. Kraj dobave: Derčeva 5, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: izdelava do 18. 8. 2003, začetek montaže na
objektu 18. 8. 2003, zaključek montaže
28. 8. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zdravstveni dom
Ljubljana, Uprava, Metelkova 9/II, Ljubljana;
Jožica Pergarec, tel. 01/30-03-944.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan, med
8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT na podračun ZD Ljubljana, 01261-6030921845,
sklicna številka 02 93019-280-94.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 6. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana,
Metelkova 9, Uprava, II. n., vložišče, soba
1, v zaprti ovojnici z oznako Ne odpiraj Ponudba za JR-3G/2003 ZD Šiška - pohištvena oprema.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 6. 2003 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Metelkova 9, Uprava, II. n.,
sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: razvidno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 18. 9. 2003 in
30. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: razvidno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
Zdravstveni dom Ljubljana
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Ob-93869
1. Naročnik: Osnovna šola Blaža Arniča Luče.
2. Naslov naročnika: Luče 77, 3334
Luče, tel. 03/584-40-01.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil v skupni orientacijski
vrednosti 25,700.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 1. sklop: meso in mesni izdelki,
2. sklop: ribe, 3. sklop: mleko in mlečni
izdelki, 4. sklop: kruh, pekovski izdelki in
slaščice, 5. sklop: žita in mlevski izdelki,
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice,
7. sklop: konzervirani izdelki, 8. sklop:
zmrznjena živila, 9. sklop: sadni sokovi in
sirupi, 10. sklop: ostala živila. Ponudniki
lahko predložijo ponudbo za celotno javno
naročilo, za posamezne sklope živil ali za
posamezna živila znotraj sklopov.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Blaža Arniča Luče, Luče 77, 3334 Luče, Podružnična
šola Solčava, Solčava 12, 3335 Solčava.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: od
1. septembra 2003 do 31. decembra 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
zahtevajo na naslovu: Altus consulting
d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/421-90-40, telefaks 01/421-90-45,
pri Katji Oman. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko ponudniki zahtevajo na
naslovu Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
telefaks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni dan, od pondeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 10. junija 2003, do
11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 7.000 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni
račun 02083-0053787157, sklic na št.
012-2003, po modelu 00, Altus consulting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 10. junija 2003, do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 10. junija 2003, ob 15. uri, na naslovu: Osnovna
šola Blaža Arniča Luče, Luče 77, 3334
Luče.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno 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): naročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil pogodbo za določen čas, vzorec pogodbe je
del razpisne dokumentacije.
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: ponudba mora veljati do 15. julija 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 19. junij
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
fiksnost cen, plačilni rok, strokovna priporočila, lastna proizvodnja, odzivni čas. Vrednost posameznega merila in način uporabe
meril je določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. maj 2003.
Osnovna šola Blaža Arniča Luče
Št. 123/03
Ob-93878
1. Naročnik: Javni zavod Filmski studio
Viba film Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Stegne 5, 1000
Ljubljana, tel. 00386/1/51-32-402, telefaks 00386/1/51-32-550.
3. (a) Vrsta in količina blaga: načrtovanje sestave in izdelave, dobava in
montaža za avdio postprodukcijski sistem – vključuje sisteme za shranjevanje in upravljanje s podatki za visokoločljive nelinearne avdio sisteme za
urejanje filmske postprodukcije, ohišja
in priključke, celotno ožičenje za osrednji prostor z napravami in priključene
delovne postaje, namestitev in uskladitev programske opreme, zagon sistema, usposabljanje osebja in servisne
obveznosti na licu mesta.
(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. 00386/1/51-32-402), vse
dodatne informacije: Vladimir Peruničič, direktor, tel. 00386/1/51-32-402, e-mail:
vladimir.perunicic@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
do petka od 8. do 15. ure.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
(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: 30. 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:
30. 6. 2003 ob 12.15, v prostorih Javnega
zavoda FS Viba film, Stegne 5, 1000 Ljubljana, sejna soba 22c v I. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% 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 30. 9. 2003, predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
9. 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: 9. 5. 2003.
FS Viba film Ljubljana
Št. 122/03
Ob-93879
1. Naročnik: Javni zavod Filmski studio
Viba film Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Stegne 5, 1000
Ljubljana, tel. 00386/1/51-32-402, telefaks 00386/1/51-32-550.
3. (a) Vrsta in količina blaga: načrtovanje sestave in izdelave, dobava in
montaža za kinematografske in digitalne projekcijske sisteme, projekcijski
zasloni in sistemi za predvajanje zvoka, celotno ožičenje za osrednjo projekcijsko sobo in filmsko pregledovalno napravo z nizko ločljivostjo ter vse
nadzorne in kontrolne inštalacije, zagon sistema, usposabljanje osebja in
servisne obveznosti.
(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. 00386/1/51-32-402), vse
dodatne informacije: Vladimir Peruničič,
direktor, tel. 00386/1/51-32-402, e-mail:
vladimir.perunicic@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
do petka 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: 1. 7. 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: 1. 7. 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 1. 10. 2003, predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
10. 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.
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
FS Viba film Ljubljana
Št. 1
Ob-93883
1. Naročnik: Osnovna šola prof. dr. J.
Plemlja Bled.
2. Naslov naročnika: Seliška 3,
4260 Bled, tel. 04/578-06-20, faks
04/578-06-40.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambni artikli za potrebe šolske prehrane
za dve leti.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dobavitelji lahko ponudijo vse artikle
ali samo posamezno skupino, in sicer:
– mleko, jogurte,
– mlečne izdelke,
– sveže meso,
– mesne izdelke,
– zmrznjene ribe,
– sveže sadje in zelenjavo,
– zamrznjeno zelenjavo,
– konzervirano zelenjavo in sadje,
– sadne sokove in sirupe,
– žita, mlevske izdelke in testenine,
– kruh,
– pekovsko pecivo, pizze,
– razno slaščičarsko pecivo,
– ocvrto kvašeno pecivo raznih oblik,
– zamrznjeni polizdelki razni,
– ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola prof. dr.
J. Plemlja Bled in podružnici Ribno in Bohinjska Bela.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2003 do 31. 8. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole prof. dr. J. Plemlja Bled,
Seliška 3, 4260 Bled.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure osebno ob predložitvi pooblastila in dokazila o vplačilu stroškov na
transakcijski račun šole, lahko pa ponudniki zahtevajo s predložitvijo dokazila o
vplačilu stroškov dokumentacije, da se jim
dokumentacija pošlje po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcijski račun šole št. 01203-6030644163 – za
razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 14. 6. 2003
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola prof. dr. J.
Plemlja Bled, Seliška 3, 4260 Bled.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 6. 2003 ob 8. uri na Osnovni
šoli prof. dr. J. Plemlja Bled, Seliška 3,
4260 Bled.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna menica v vrednosti 5% od vrednosti
ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30
oziroma 45 dnevni rok plačila.

Stran

2556 / Št. 45 / 16. 5. 2003

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
predvidena.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: zahteve opredeljuje
razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: najmanj do 1. 9.
2003, odločitev bo sprejeta predvidoma
do 27. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 50 točk, celovitost ponudbe 20 točk,
boljši plačilni pogoji – plačilo nad 30 dni
10 točk, dodatne ugodnosti 10 točk in reference 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja
Bled
Št. 2/2003
Ob-93954
1. Naročnik: Mariborski vodovod, Javno podjetje, d.d.
Naslov naročnika: Jadranska cesta 24,
2000 Maribor, tel. 02/320-77-00, faks
02/320-34-60.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
dveh lahkih tovornih vozil – cestar z
enojno kabino.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaj sklopov.
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: 1 mesec
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 10. 6. 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 10. 6.
2003 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti v tajništvu podjetja Mariborski vo-
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dovod, Javno podjetje, d.d., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 6.
2003 ob 9. uri na sedežu podjetja Mariborski vodovod, Javno podjetje, d.d., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
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 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: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 10. 7. 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 9. uro pri Stanku Herodežu, tel.
02/320-77-59.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
Mariborski vodovod,
Javno podjetje, d.d.
Št. 17123-03-403-31/2003 Ob-93957
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks 01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 28 kompletov ročnih elektronskih alkotestov z
dodatno opremo in priborom ter izvedba servisno-tehničnega in uporabniškega šolanja.
Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno naročilo se ne oddaja po sklopih. Ponudniki morajo ponuditi predmet
javnega razpisa v celoti, ter se ne morejo
prijaviti za izvajanje posameznih delov
predmetnega javnega razpisa.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna 93a.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, ki morajo izpolnjevati vse zahteve
iz razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: najdaljši

rok za dobavo blaga je 2 meseca od sklenitve pogodbe. Servisno tehnično šolanje
mora biti izvedeno najkasneje v roku 14
dni pred potekom roka za dobavo blaga,
uporabniško šolanje pa najkasneje v roku
7 dni po prevzemu blaga. Predvideni datum zaključka vseh del je 14. 10. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade.
Dodatne informacije: Veronika Bajrič,
tel. 01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan med 12. in
14. uro, razen dnevov, ko državni organi
ne delajo.
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 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132
(Ministrstvo
za
notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40303103.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 13. 6. 2003,
najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
13. 6. 2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb,
morajo pred pričetkom odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje
za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti 30 dni od dneva uradnega
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): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
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bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt
o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora za
ponujene naprave v ponudbi predložiti
mnenje Inštituta za sodno medicino v
Ljubljani.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj 140 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 4. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: izbrana bo ekonomsko najugodnejša ponudba,
ki ustreza meriloma cena in garancijski rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 5. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 30/2003
Ob-93965
1. Naročnik: Smučarski klub Triglav
Kranj.
2. Naslov naročnika: Pot na Jošta 1,
4000 Kranj, tel. 041/612-299, faks
04/231-13-47.
3. (a) Vrsta in količina blaga: mreže iz
sintetičnih vrvi za zaščito snega pred
zdrsom za skakalnico v Kranju.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: vse skupaj.
4. Kraj dobave: Gorenja Sava (skakalnica), 4000 Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 1. 11.
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Domplan
d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo dokumentacijo vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do navedenega roka s potrdilom o plačilu razpisne
dokumentacije v višini 3.000 SIT na transakcijski račun št. 07000-0000552311 pri
GB Kranj. Potrebno je predložiti tudi potrdilo DURS-a, da je ponudnik davčni zavezanec oziroma izjavo, da ni registriran za
DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 6. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Domplan d.d., Bleiweisova
14, 4000 Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 6. 2003 ob 10. uri, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60
dni po dobavi.
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: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30 dni po odpiranju.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Gros Gabrijel, tel. 041/612-299.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
Smučarski klub Triglav Kranj
Ob-93979
1. Naročnik: SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18A, 1519 Ljubljana, po pooblastilu lastnikov prostorov zgradbe Dunajska cesta 47 v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: SPL Ljubljana
d.d., Frankopanska 18A, 1519 Ljubljana,
tel. 01/473-68-00, faks 01/473-68-26.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izgradnja
hladilnega sistema v prostorih Ministrstva za okolje, prostor in energijo na
Dunajski cesti 47, ter obnova toplotne
postaje za zgradbo Dunajska cesta 47
v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa dela, ki
so predmet javnega naročila v celoti.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
jih ni.
6. Datum začetka in predviden datum
zaključka ali trajanje dobave: 60 kol. dni
po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: SPL d.d.,
Frankopanska 18A, 1519 Ljubljana, Služba inženiringa, pri Bogomirju Merzelj, tel.
01/300-27-52, 041/638-242.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 10. uro do vključno 10. 6. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 15.000 SIT,
št.
računa
(SPL
Ljubljana
d.d.)
05100-8010122912 Abanka d.d., z oznako JN OHP Dunajska 47 (predložiti je po-
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trebno dokazilo o plačilu ter pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije z osnovnimi
podatki o ponudniku).
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 6. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: SPL d.d., Frankopanska
18A, Ljubljana, vložišče.
9. Datum čas in kraj odpiranja: 17. 6.
2003 ob 11. uri, SPL d.d., Frankopanska
18A, Ljubljana, soba 101.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT, bančna garancija za dobro izvedbo del in bančna garancija za odpravo napak.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja 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): pravni akt 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. člen Zakona
o javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije.
14. Datum do kdaj mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 30. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 60 točk, usposobljenost in
sposobnost ponudnika 40 točk.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 5. 2003.
SPL Ljubljana d.d.
Št. 64000-0003/2003
Ob-94000
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Sokolska 8, 1295
Ivančna Gorica, tel. 01/787-83-85, faks
01/787-76-97.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža računalniške strojne opreme
v Novi centralni šoli OŠ Stična.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop ali za vse skupaj:
vse skupaj.
4. Kraj dobave: Nova centralna šola
OŠ Stična v neposredni bližini Šolskega
centra na Cesti 2. grupe odredov 38, Ivančna Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: začetek 21. julija 2003, dokončanje 20. avgust
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295
Ivančna Gorica, Bogomir Sušič, tel.
01/787-83-85. Vprašanja so lahko samo
pisna, po faksu ali e-mailu.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 13. ure (v sredo do 16. ure) do roka
za oddajo ponudb ob predložitvi potrdila o
plačilu zneska iz točke (c).
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 4.000 SIT (z DDV) na
TRR Občine Ivančna Gorica št.
01239-0100002162 in s pripisom: Javni
razpis – računalniška strojna oprema za
Novo OŠ Stična.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 18. 6. 2003
do 8.30.
(b) Naslov, kamor je treba predložiti
ponudbo: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 6. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 103/01
in 64/02).
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupni izvedbi naročila z navedbo
nosilca.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni
v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 120 dni po odpiranju ponudb, predvideni datum odločitve pa je 20 dni po odpiranju.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena, ob upoštevanju pogojev razpisne
dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 5. 2003.
Občina Ivančna Gorica
Št. 01/2003
Ob-94004
1. Naročnik: Infrastruktura Bled d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rečiška cesta 2,
4260 Bled.
3. (a) Vrsta in količina blaga: smetarsko vozilo za pobiranje in transport komunalnih odpadkov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: dobava fco sedež naročnika - Bled.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum dobave: november 2003.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260
Bled, kontaktna oseba: Janko Reš, tel.
04/57-80-516 ali GSM 041/697-113,
vsak delovni dan med 8. in 10. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 26. 5. 2003
dalje vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 20.000 SIT, trans. račun št. 07000-0000491880 pri Gorenjski
banki ali na blagajni podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 6. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Infrastruktura Bled d.o.o.,
Rečiška cesta 2, 4260 Bled.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 6. 2003 ob 11. uri, na sedežu
podjetja. Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem odpiranju, morajo predložiti komisiji
pismeno poooblastilo.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% vrednosti ponudbe, katera naj bo veljavna do veljavnosti ponudbe - menica.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: možnost obročnega odplačevanja ali leasinga.
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: zahteve določene v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 1. 10. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 23. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, izpolnjevanje tehničnih zahtev, dobavni pogoji, usklajenost z voznim
parkom, reference, garancija, plačilni pogoji, druge ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: opozorilo: najnižja ponudbena cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridružuje pravico do odstopa do podpisa pogodbe. V tem primeru
ponudniki nimajo pravice do uveljavljenja
odškodnine iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 5. 2003.
Infrastruktura Bled d.o.o.
Št. 1/2003
Ob-94063
1. Naročnik: Zdravstveni dom Sežana.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Sežana, Partizanska 24, 6210 Sežana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sanitetni, laboratorijski in zobozdravstveni material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno naročilo se oddaja po sklopih:
– sanitetni material,
– laboratorijski material,
– zobozdravstveni material.
4. Kraj dobave: Zdravstveni dom in
zdravstvene postaje oziroma ambulante.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek
11. 7. 2003, veljavnost pogodbe 2 leti, z
možnostjo podaljšanja.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Sežana, Partizanska 24, 6210 Sežana, tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 19. maja
2003 dalje vsak delavnik od 9. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 18.000 SIT (DDV je
vključen v ceno), virmansko na podračun
EZR št. 01311-6030924051 ali gotovinsko na blagajni zavoda.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. junij 2003
do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Sežana,
Partizanska 24, 6210 Sežana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. junij 2003, na sedežu zavoda.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica, podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno 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): kupoprodajna 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: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati do 20. 7. 2003, odločitev o izbiri dveh
najugodnejših ponudnikov za vsak sklop
tega javnega naročila bo naročnik sprejel
najkasneje 30. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena, fiksnost cen, plačilni rok in celovitost ponudbe; podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 5. 2003.
Zdravstveni dom Sežana
Št. 601-44/99
Ob-94066
1. Naročnik: Občina Šmartno pri Litiji.
2. Naslov naročnika: Tomazinova 2,
1275 Šmartno pri Litiji; tel. 01/898-12-11,
faks 01/898-38-35.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža notranje opreme – 1. faza
OŠ Šmartno pri Litiji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: OŠ Šmartno pri Litiji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ni variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: takoj
po podpisu pogodbe, do 31. 8. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: LlZ Inženiring d.d. Ljubljana, Vurnikova 2, kontaktna
oseba Bojan Leben, tel. 01/23-44-034,
faks 01/23-44-050.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 10. in 12. uro vse do roka za oddajo
ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ponudnik mora vplačati znesek 15.000 SIT z virmanskim nakazilom na TRR št.: 19100-0010023743
pri SZKB d.d. pred dvigom razpisne dokumentacije; namen nakazila – Pristojbina
za javni razpis - notranja oprema za OŠ
Šmartno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 6. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: LIZ Inženiring d.d., Vurnikova 2, Ljubljana, soba 511/V. nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 6. 2003 ob 11. uri na Občini
Litija, Jerebova 14, Ltija, v sejni sobi
I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skladno z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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): 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: najmanj 60 dni od
dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena (55%), rok dobave (15%),
reference (30%); (podrobnejše opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
Občina
Šmartno pri Litiji

Št. 50-336-173/03
Ob-94107
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-58-100, faks
01/43-72-070, e-mail: robert.cugelj@mail.ir-rs.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža ultrazvočnega aparata.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana, Linhartova 51.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: od veljavnosti pogodbe 45 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, dodatne informacije Robert Cugelj, tel. 01/47-58-199;
razpisna dokumentacija se lahko zahteva
osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je
vključen), negotovinsko na TRR št.
01100-6030278088 pri Banki Slovenije,
s pripisom razpisna dokumentacija ultrazvočni aparat, s priložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: dne 19. junija
2003 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 19. junija 2003 ob 12. uri v
prostorih Inštituta za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica z menično izjavo v velikosti
900.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok je eno od meril.
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: so določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 1. 9. 2003, predvideni datum odločitve o ponudbi je 30. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 86 točk, plačilni rok do 6 točk, garancijska doba do 4 točke, brezplačne ure
strokovnih konzultacij do 4 točke.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
Inštitut RS za rehabilitacijo

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-94087
V javnem razpisu za investicijsko vzdrževanje poslovnega objekta na Jesenicah, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 42 z dne
9. 5. 2003, Ob-93266, se 7. (c) točka
spremeni tako, da se pravilno glasi:
7. (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. 01100-6030274014, sklic št.
240000-7130004. Pri dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik izkazati z
dokumentom (položnico ali virmanom), iz
katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije,
Območna enota Kranj
Popravek
Št. 04/2003
Ob-93670
V javnem razpisu za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku za “Dobavo,
instalacije in servisiranje opreme za ozoniranje vode v Medlogu“, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 40-41 z dne 5. 5. 2003,
Ob-93092, se 7. (b) točka pravilno glasi:
7. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno v tajništvu podjetja vsak delovni dan do 27. 5.
2003 med 8. in 11. uro, s predložitvijo potrdila o plačanih stroških razmnoževanja razpisne dokumentacije, na zahtevo ponudnika
pa tudi po pošti ob predhodni predložitvi
potrdila o plačanih stroških razmnoževanja
razpisne dokumentacije.
Vodovod - kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o., Celje
Št. 266-34/2003
Ob-93519
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a,
1000
Ljubljana,
telefaks
01/478-18-05.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja sistema za nadzor gibanja prometa
in oseb na MMP Obrežje.
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(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: MMP Obrežje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvidoma
takoj po uvedbi izvajalca v posel, to je predvidoma takoj po podpisu pogodbe. Rok
končanja del je 75 dni od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure do poteka roka za oddajo
ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272003.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 6. 2003 ob
9. uri.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, soba
105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 6. 2003 ob 10. uri na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, sejna soba, I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku.
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): pravni akt 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: iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 5. 2003.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 352-05/01-8
Ob-93633
1. Naročnik: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tel.
02/538-15-00, faks 02/538-15-02.
2. Naslov naročnika: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tel. 02/538-15-00, faks
02/538-15-02.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
vodovodnega omrežja Berkovci-Prosenjakovci-Motvarjevci, II faza Pordašinci-Motvarjevci.
(b) Če je predvidena oddajo 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: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Pordašinci, Motvarjevci
v Občini Moravske Toplice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 3 mesece.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na naslovu: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
3, 9226 Moravske Toplice, kontaktna oseba je mag. Milan Šadl, tel. 02/538-15-00,
faks 02/538-15-02, elektronski naslov: obcina.moravske.toplice@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do preteka razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v znesku 20.000 SIT ponudniki
poravnajo z nakazilom na transakcijski račun št. 01278-0100012085, namen nakazila: za razpisno dokumentacijo – izgradnja
vodovoda Pordašinci-Motvarjevci.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 6. junija 2003 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tajništvo – soba 3 (1. nadstropje).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 9. junija
2003 ob 8. uri na naslovu: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice – sejna soba (2. nadstropje).
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 5 mio SIT z veljavnostjo do vključno
10. 8. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila o predpisih: način plačevanja in roki so določeni v pogodbi 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: opcija ponudbe je 60
dni po roku za oddajo ponudbe. Najpoznejši datum odločitve o sprejemu ponudbe je
60 dni po roku za oddajo ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. maj 2003.
Občina Moravske Toplice
Št. 44/2003-2
Ob-93639
1. Naročnik: Občina Miren-Kostanjevica.
2. Naslov naročnika: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren, faks
05/330-46-82, tel. 05/330-46-70.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija podstrešja in strehe OŠ Miren.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddajajo v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: naselje Miren.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 26. 6. 2003
do 25. 8. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren –
kontaktne osebe: župan Zlatko-Martin Marušič, Mojca Černe, Aleksander Šavli in Aleš
Šuligoj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure, v skladu z zakonom. Pri zahtevku za prevzem dokumentacije navedite davčno številko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT – plačilo z virmanom na TRR št. 01275-0100014366.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 6. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren. Ponudbe je potrebno
predložiti v zaprti kuverti s pripisom na vidnem mestu: “Ne odpiraj – Ponudba –
Adaptacija OŠ Miren“ in številko te objave.
Ponudbe se lahko odda osebno na sedežu
Občine Miren-Kostanjevica ali priporočeno
po pošti.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 6. 2003 ob 13. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS.
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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): 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo
veljati do 30. 6. 2003; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe 11. 6.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 5. 2003.
Občina Miren-Kostanjevica
Št. 46
Ob-93658
1. Naročnik: Dom dr. Jožeta Potrča,
Poljčane.
2. Naslov naročnika: Potrčeva ul. 1,
2319 Poljčane, tel. 02/829-59-22, telefaks
02/802-56-75.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
pritličja oddelka z opremo in obnovo
stanovanjskega dela Doma dr. Jožeta
Potrča Poljčane.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del ni predvidena po
sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena v naročilo.
4. Kraj izvedbe: Poljčane.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso predvidene.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. julij 2003,
dokončanje 31. 7. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Dom dr. Jožeta Potrča, Potrčeva ul. 1, 2319 Poljčane,
kontaktna oseba Silva Ocvirk, v času od
8. do 11. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
6. 6. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT nakažite na transakcijski račun 01100-6030268582.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 6. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom dr. Jožeta Potrča, Potrčeva ul. 1, 2319 Poljčane.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 6. 2003 ob 17. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v znesku 2 mio SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev financiranja.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katere je razvidno, kateri izmed pogodbenikov je nosilec pogodbenega posla.
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:
– usposobljenost za izvedbo del,
– finančna usposobljenost za izvedbo
del,
– tehnična in kadrovska usposobljenost
za izvedbo del,
– pogoji so podrobno določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 8. 2003, 30. 6.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena - 95%,
– plačilni pogoji - 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 5. 2003.
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Št. 13/03
Ob-93688
1. Naročnik: Komunala Tolmin, Javno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Poljubinj 89h,
5220 Tolmin, tel. 05/38-19-300, faks
05/38-81-025, e-mail: kp.tolmin@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija vodovodnega sistema industrijske cone Čiginj.
(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: Čiginj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: začetek: do
10. julija 2003, zaključek: do 15. oktobra
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d., tajništvo, Poljubinj
89h, 5220 Tolmin (razpisna dokumentacija
se lahko dvigne osebno ali pa pošlje po
pošti po predhodni dostavi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije s podatki o naslovu ponudnika).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do tri dni pred
odpiranjem ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcijski račun št. 04753-0000100881 pri Novi
KBM d.d., Področje Nova Gorica.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 6. 2003 do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin –
tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 6. 2003 ob 12. uri v prostorih
Komunale Tolmin, Poljubinj 89h, Tolmin.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 90 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt 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: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 9. 2003, predvideni datum odločitve 16. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, rok plačila.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Sovdat Davorin, univ. dipl. inž., tel.
05/38-19-317.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2003.
Komunala Tolmin,
Javno podjetje d.d.
Št. 35213-17/2003-0801
Ob-93724
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 25-26-551,
tel. 22-01-414.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
kanalskega kolektorja Laznica-Limbuš.
(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: Limbuš pri Mariboru.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek - takoj
po podpisu pogodbe, rok izvedbe del
2 meseca.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, pisarna
110, Slovenska 40, Maribor, dodatne informacije na voljo pri Marjan Blassin, univ. dipl.
ek., inž. grad.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure na Komunalni direkciji, Slovenska 40, Maribor, do
oddaje ponudb.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na TRR 01270-0100008403,
Mestna občina Maribor, sklic na št.:
00-71309906-0801.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 6. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOM, Mestna uprava, Komunalna direkcija, glavna pisarna (soba 210),
Slovenska 40, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 6. 2003 ob 9. uri na Komunalni
direkciji, Slovenska 40, Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 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): pravni akt 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 razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk (podrobnosti navedene v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2003.
Mestna občina Maribor
Ob-93760
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-96-70,
telefaks 01/588-96-09.
3. (a) Opis in obseg gradnje: strojna
dela pri rekonstrukciji plinskih merilno
regulacijskih postaj RV 18-Zalog in
RV 22-Koprska.
(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: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok začetka del:
14. julij 2003, rok za dokončanje: 29. avgust 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna do-
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kumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, 2. nadstropje, soba št. 214,
vsak delovni dan med 8. in 14. uro. Za
dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo vam je na voljo Dušan Hrib,
u.d.i.gr., tel. 01/588-96-70.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času navedenem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek
plačila vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. št.
17000-0000053775 pri Slovenski investicijski banki, d.d. Ljubljana, s sklicem na
št. 600-19-03. Vplačilo je možno tudi na
blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 16. junija 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana ali jo predložiti osebno na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana,
v vložišču. Kuverte morajo biti opremljene
tako kot je navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 16. junija 2003
ob 12. uri, v sejni sobi na naslovu Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT, z veljavnostjo do 3. avgusta 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo v roku najmanj 30 dni od datuma uradno
evidentiranega prejema situacije v vložišču
Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): akt 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:
– finančno stanje,
– zahtevani kadri,
– tehnična oprema,
– reference,
– rok za izvedbo,
– garancijska doba.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 3. avgusta 2003, predvideni datum odločitve o izboru izvajalca: 24. junij 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. maj 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 005-4/2003-100
Ob-93762
1. Naročnik:
a) Mercator SVS d.d., Ptuj,
b) Petrol d.d., Ljubljana.
Pooblaščenec naročnika: Občina Šentjur.
2. Naslov naročnika:
a) Rogozniška cesta 8, Ptuj,
b) Dunajska cesta 50, Ljubljana.
Naslov pooblaščenca naročnika: Mestni
trg 10, Šentjur.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja odvoda meteornih voda in voda Voglajne v območju ZN industrijske cone
Šentjur – severni del.
(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.
4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala v
industrijski coni Šentjur – severni del.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali časa izvedbe: julij 2003 –
avgust 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur; kontaktna
oseba Tadeja Zorič, tel. 03/747-13-25, faks
03/574-34-46.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od vključno
19. 5. 2003 dalje, vsak dan med 9. in 14.
uro do oddaje ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 15.000 SIT ponudniki poravnajo
z nakazilom na transakcijski račun št.
01320-0100004983, Občina Šentjur, namen nakazila: razpisna dokumentacija za
izgradnjo odvoda meteornih voda in voda
Voglajne v območju ZN industrijske cone
Šentjur – severni del.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 18. 6. 2003 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentjur, Mestni trg 10,
Šentjur, III. nadstropje, soba št. 51/A – vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 18. 6. 2003
ob 11. uri, v veliki sejni dvorani Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo v višini 10% vrednosti razpisanih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačal z razpisom oddana dela po
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mesečnih situacijah v skladu z razpisnimi
pogoji.
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
razpisana dela oddal enemu izvajalcu, 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. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahtevana dokazila po
razpisni dokumentaciji mora ponudnik priložiti ponudbi.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti veljavna vsaj 90 dni od dneva oddaje
ponudbe; predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 26. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudbe: merila
so podrobneje opisana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, po
predhodnem dogovoru, pri Petru Ograjenšku, tel. 03/747-13-24 in Tadeji Zorič, tel.
03/747-13-25.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2003.
Občina Šentjur
Ob-93766
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-100, faks
07/49-22-221.
3. (a) Obseg in opis gradnje: izgradnja nogometnega objekta na stadionu
Matije Gubca v Krškem – gradbeno obrtniška dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti predložitve ponudbe za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudnik mora predložiti
ponudbo za celoto razpisanih del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: stadion Matije Gubca v Krškem.
5. (a) Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: mesec julij,
30. 9. 2003.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Krško, Oddelek
za družbene dejavnosti, Zdravko Pilipovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo, če je predvidena
osebna predaja: vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, podračun
EZR: 01254-0100008120.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 6. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za
družbene dejavnosti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 6. 2003, ob 12. uri v sejni sobi
“D“ Občine Krško.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji glede financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
plačila se bodo vršila po izstavljenih situacijah v roku 90 dni od prejema situacije in v
skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba s solidarno odgovornostjo družbenikov.
13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. Zakona o javnih naročilih:
a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,
e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri,
g) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev,
h) da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,
i) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
del,
j) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi,
k) da nudi 90 dnevni rok plačila,
l) da podpiše zahtevane izjave iz razpisne dokumentacije,
m) da predloži pogodbo o skupnem nastopanju, kadar zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, ter za podizvajalce in partnerje predložiti vse zahtevane dokumente iz razpisne
dokumentacije,
n) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: petdeset dni od odpiranja
ponudb; 20 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 80%,
– reference 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
Občina Krško
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Ob-93767
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-100, faks
07/49-22-221.
3. (a) Obseg in opis gradnje: rekonstrukcija strehe nad osrednjim delom
OŠ Leskovec.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti predložitve ponudbe za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudnik mora predložiti
ponudbo za celoto razpisanih del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: stadion Matije Gubca v Krškem.
5. (a) Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: oktober
2003, 15. 11. 2003.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Krško, Oddelek
za družbene dejavnosti, Zdravko Pilipovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo, če je predvidena osebna predaja: vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, podračun
EZR: 01254-0100008120.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 6. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za
družbene dejavnosti.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 6. 2003, ob 12. uri v sejni sobi
“D“ Občine Krško.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2% ponudbene vrednosti.
11.Pogoji glede financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
plačila se bodo vršila po izstavljenih situacijah v roku 90 dni od prejema situacije in v
skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba s solidarno odgovornostjo družbenikov.
13. Zahtevani 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) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,
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e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri,
g) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev,
h) da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,
i) da predloži izjavo banke, da mu bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo del,
j) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi,
k) da nudi 90 dnevni rok plačila,
l) da podpiše zahtevane izjave iz razpisne dokumentacije,
m) da predloži pogodbo o skupnem nastopanju, kadar zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, ter za podizvajalce in partnerje predložiti vse zahtevane dokumente iz razpisne
dokumentacije,
n) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: petdeset dni od odpiranja
ponudb; 20 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 80%,
– reference 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
Občina Krško
Št. 403-01-25/2003
Ob-93803
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj
Gradec.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-12-110,
faks 02/88-121-18, e-mail: zvonko.kuhelnik@slovenj-gradec.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija cest v Mestni občini Slovenj
Gradec v letu 2003:
a) rekonstrukcija ceste Vrhe–Rahtel,
b) rekonstrukcija ceste Brde–Vinarnik,
c) pločnik OŠ Šmartno–Krnice,
d) rekonstrukcija ceste most Barbara
- Ržen–Gradišče.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik si pridrži pravico, da
odda dela po posameznih odsekih ali za
več odsekov skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne vključuje
izdelavo projektov.
4. Kraj izvedbe: območje Mestne občine Slovenj Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: v
skladu z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del julij
2003, dokončanje del september 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, vložišče, Tanja Meh. Po-
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nudniki morajo morebitna dodatna vprašanja v zvezi z razpisom poslati pisno najkasneje 10 dni pred oddajo ponudb. Na vsa
vprašanja mora naročnik odgovoriti v roku
5 dni pred odpiranjem ponudb. Dodatne
informacije - Oddelek gospodarskih javnih
služb in infrastukture, Zvonko Kuhelnik, tel.
02/88-12-143.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na voljo vsak delovni dan od
7.do 13. ure po tej objavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi dokazila o
plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo
v višini 15.000 SIT na številko transakcijskega računa 01000-0100010381 s pripisom razpisna dokumentacija za rekonstrukcijo cest v Mestni občini Slovenj Gradec za
leto 2003. Stroški dokumentacije ne vključujejo dostave dokumentacije po pošti.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 6. 2003.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec,
vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: ponedeljek, 16. 6. 2003, Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, sejna soba, ob 9. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: naročnik ne zahteva garancije za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so 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): ponudniki, ki
sodelujejo na osnovi skupnega nastopa
(koncesija, podizvajalci) lahko predložijo samo eno ponudbo za razpisana dela, upoštevane bodo tudi ponudbe za posamezne
odseke.
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 navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati 30 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 7 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 70%,
– kvaliteta 20%,
– garancijski rok 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik nima nobenih obveznosti
do ponudnikov, ki ne bodo izbrani.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 35203-2/2002-2003 1/2003 Ob-93805
1. Naročnik: Občina Piran in Turistična
organizacija Portorož.

2. Naslov naročnika: Tartinijev trg 2,
6330 Piran, tel. 05/67-10-351.
3. (a) Opis in obseg projekta: novoletna osvetlitev Pirana, Portoroža in Lucije
– izvedba gradbenih in elektroinštalacijskih del, zagotovitev novoletnega
okrasja ter montaža in demontaža novoletnega okrasja v obdobju petih novoletnih sezon (2003/04, 2004/05,
2005/06, 2006/07, 2007/08).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se bodo oddala v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
je vključena tudi izdelava projektov: projekti so že izdelani.
4. Kraj izvedbe: mesto Piran, naselji Portorož in Lucija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del v novoletni sezoni 2003/04 je v
oktobru 2003, predviden zaključek del je
9. 1. 2004.
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, Majda Skrinar, univ. dipl. inž. arh.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 24. 6. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT, plačljivo s položnico na
TRR številka: 01290-0100005871, sklicevanje na številko: 7130002-352032-0203.
8. (a) Datum in ura do katere je potrebno predložiti ponudbo: do četrtka, 26. 6.
2003, do 12. 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 –
Novoletna osvetlitev Piran, Portorož in Lucija“. Ponudba mora biti v zaprti in žigosani ovojnici.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 26. 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 plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
izvedenih gradbenih in elektroinštalacijskih
del v roku 60 dni po datumu prejetja situacije s strani naročnika, potrjene s strani nadzornega organa, plačilo zagotovitve novoletnega okrasja ter njegove montaže in demontaže v štirih mesečnih obrokih, prvi
obrok plačljiv 30 dni po demontaži novoletnega okrasja.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, 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, ki poleg splošnih pogojev po 41. in 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 datumi odločitve o
sprejemu ponudbe: sklep o izboru izvajalca bo predvidoma izdelan do 18. 7. 2003,
pogodba z izvajalcem pa bo sklenjena do
22. 8. 2003, predviden termin pričetka izvajanja del je oktober 2003. Cene so fiksne do zaključka izvajanja del.
15. Merila za ocenitev ponudb:
I. ponudbena cena – maks. 70 točk,
II. cena najema z letnimi stroški montaže
in demontaže opreme – maks. 30 točk,
III. reference ponudnika – pogoj za kandidaturo na razpisu je izvedba vsaj enega
projekta s predmeta razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2003.
Občina Piran
Št. 021-2003/1
Ob-93818
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: tlakarska
dela – ostali materiali.
(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: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: eno leto od podpisa pogodbe.
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 –
Marija Elsner, Čufarjeva ul. - veliki gradbeni provizorij, 1550 Ljubljana, faks
01/475-28-80 ali preko interneta na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi
pod oznako RTV 021-2003/1L-ODP/G.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro od 20. 5. 2003 dalje do
dneva odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na
podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, pa je brezplačna. Način plačila je
negotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 021/2003-1L-ODP/G) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno dne
3. 6. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 6. 2003 ob 11. uri v veliki sejni
sobi – 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in
nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna do 31. 8. 2003, v višini 800.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni po izvedeni posamezni situaciji, potrjeni 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): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako
RTV 021/2003.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2003, junij
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena – 75%, odzivni čas ponudnika – 9%,
cena dela v nočnem času ter ob nedeljah in
praznikih – 11%, odstotek popusta na dani
avans – 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 18 z dne
21. 2. 2003, Ob-88409.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
JZ RTV Slovenija
Št. 27/03
Ob-93820
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, po pooblastilu LIZ-inženiring, d.d., Ljubljana, Vurnikova 2, 1000 Ljubljana in Mestna občina
Koper, Verdijeva ul. 10, 5000 Koper.
2. Naslov naročnika: Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, faks 01/23-44-050, tel.
01/23-44-040.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
kanalizacije severnega trakta Gimnazije Koper.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Koper, Gimnazija Koper, Cankarjeva ul. 2.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek julij
2002, dokončanje avgust 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, do-
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datne informacije: Vinko Javoršek, udig.,
tel. 01/23-44-040, faks 01/23-44-050.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 19. 5. 2003
od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 15.000 SIT, virmansko plačilo na
transakcijski rčaun 19100-0010023743,
pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 6. 2003, do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova
2, 1000 Ljubljana, tajništvo, soba št. 511.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 6. 2003, ob 13. uri, LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
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 razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na
LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, Vinko Javoršek.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
Po pooblastilu LIZ-inženiring, d.d.,
Ljubljana
in
Mestna občina Koper
Št. 34400-0002/2003
Ob-93860
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Občina Ivančna
Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica,
tel./faks 01/787-76-97, 01/787-83-85.
3. (a) Opis in obseg gradnje: strojno in
ročno asfaltiranje, ter postavljanje prometne signalizacije na lokalnih cestah,
javnih poteh in nekategoriziranih cestah
v Občini Ivančna Gorica za leto 2003.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje Občine Ivančna Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 7.
2003, konec 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ivančna Gorica, Jereb Tone, oziroma tajništvo
Meta Špendal.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v skladu s
24. členom ZJN ni omejitve.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: na podlagi zahteve ponudnika bo izstavljen račun v višini 5.000 SIT
za stroške razpisne dokumentacije. Znesek
je potrebno plačati pred dvigom razpisne
dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 6. 2003 do
8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica, tajništvo. Po pošti
poslane ponudbe na naslov do 17. 6. 2003
do 8. ure. Kuverta mora biti zaprta in zapečatena ter označena “Ne odpiraj – Ponudba – Asfaltiranje 2003“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 6. 2003 ob 9. uri na Občini Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija navedena v razpisu.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
finaciranja so 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): /
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: veljavnost ponudbe
mora biti 60 dni po odpiranju ponudb, to je
do 18. 8. 2003, predvideni datum odločitve sprejema ponudbe je 17. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico naročiti
manjši obseg od razpisanega ali odstopiti
od pogodbe, kolikor se izkaže, da ne more
zagotoviti sredstev za pokrivanje stroškov
pogodbenega zneska. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice zahtevati odškodnino iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2003.
Občina
Ivančna Gorica
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Št. 34400-0001/2003
Ob-93864
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Občina Ivančna
Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica,
tel./faks 01/787-76-97, 01/787-83-85.
3. (a) Opis in obseg gradnje: redno
vzdrževanje in zimska služba na lokalnih cestah v Občini Ivančna Gorica.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje Občine Ivančna Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 7.
2003, konec 18. 7. 2007.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ivančna Gorica, Jereb Tone, oziroma tajništvo
Meta Špendal.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v skladu s
24. členom ZJN ni omejitve.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: na podlagi zahteve ponudnika bo izstavljen račun v višini 5.000 SIT
za stroške razpisne dokumentacije. Znesek
je potrebno plačati pred dvigom razpisne
dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 6. 2003 do
8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica, tajništvo. Po pošti
poslane ponudbe na naslov do 19. 6. 2003
do 8. ure. Kuverta mora biti zaprta in zapečatena ter označena “Ne odpiraj – Ponudba – Vzdrževanje lokalnih cest“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 6. 2003 ob 9. uri na Občini Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija navedena v razpisu.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji finaciranja so 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): /
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: veljavnost ponudbe
mora biti 60 dni po odpiranju ponudb, to je
do 20. 8. 2003, predvideni datum odločitve sprejema ponudbe je 18. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico naročiti

manjši obseg od razpisanega ali odstopiti
od pogodbe, kolikor se izkaže, da ne more
zagotoviti sredstev za pokrivanje stroškov
pogodbenega zneska. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice zahtevati odškodnino iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2003.
Občina Ivančna Gorica
Ob-93873
1. Naročnik: Javni zavod Osnovna šola
Frana Erjavca Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 36,
5000 Nova Gorica, tel. 05/335-90-50,
faks 05/335-90-60.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela za preureditev knjižnice v Osnovni šoli Frana
Erjavca Nova Gorica.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: sklopov ni.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Nova Gorica, Kidričeva 36.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek julija
2003, zaključek del do 20. 8. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Frana Erjavca, Kidričeva 36, 5000 Nova
Gorica, I. nadstropje, tajništvo, Ljubica Harej, tel. 05/335-90-50.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva določenega za javno odpiranje ponudb med 9.
in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, transakcijski račun št. 01284-6030672495.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 6. 2003, do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Frana Erjavca,
Kidričeva 36, 5000 Nova Gorica, I. nadstropje, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 6. 2003 ob 14. uri v prostorih
Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica,
Kidričeva 36, 5000 Nova Gorica, I. nadstropje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
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na o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena - 95 točk,
– garancijski rok - 5 točk.
Način uporabe meril je razviden iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
Osnovna šola Frana Erjavca
Nova Gorica
Št. 110-1/03
Ob-93889
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: gradnja dodatnih cestninskih postaj na priključku
Lukovica na AC odseku Blagovica–Šentjakob.
(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: AC odsek Blagovica–
Šentjakob.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varinatne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja del je 3 mesece od uvedbe izvajalca
v delo.
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. Strokovne informacije posreduje Aljoša Brus, univ. dipl. inž. grad. –
DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Nadzor
Šentvid,
tel.
01/723-53-23,
faks
01/723-55-26.
(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: 70.000 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 18. 6. 2003 do 10. 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
18. 6. 2003 ob 11. 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 5,760.000 SIT. 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. 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 1. 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. 42 z dne 9. 5.
2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-93890
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: gradnja dodatnih cestninskih postaj na priključku
Krtina na AC odseku Blagovica–Šentjakob.
(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: AC odsek Blagovica–
Šentjakob.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varinatne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 3 mesece od uvedbe izvajalca v delo.
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. Strokovne informacije posreduje Aljoša Brus, univ. dipl. inž. grad. –
DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Nadzor
Šentvid,
tel.
01/723-53-23,
faks
01/723-55-26.
(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: 70.000 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 19. 6. 2003 do 10. 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
19. 6. 2003 ob 11. 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 10,800.000 SIT. 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. 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
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o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
je 142 dni po preteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe. Predvideni datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 1. 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. 42 z dne 9. 5.
2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 080-09-3320
Ob-93959
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Naslov naročnika: Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, tel. 04/500-00-00,
faks 04/500-00-20, e-mail: uprava@obcina.zelezniki.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: asfaltiranje občinskih cest v letu 2003.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo je lahko oddano v paketu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje Občine Železniki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del je
15. 7. 2003, dokončanje del 1. dela do
30. 9. 2003, dokončanje 2. dela do 30. 5.
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Železniki, Češnjica 48, Železniki, II. nadstropje, soba št. 24, kontaktna oseba Darko
Gortnar,
tel.
04/500-00-16
ali
041/408-081.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po 21. maju
2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni Občine Železniki
soba št. 19, ali z virmanom na transakcijski račun. Občine Železniki št.
01346-0100007492.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, katere bodo predložene najkasneje do 17. 6. 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Železniki, Češnjica 48,
4228 Železniki, sprejemna pisarna, soba
št. 19.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v torek,
17. 6. 2003 ob 11.30, na naslovu Občina
Železniki, Češnjica 48, Železniki, sejna
soba 16/II.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
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ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi 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: datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 30. 6. 2003.
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: 9. 5. 2003.
Občina Železniki
Št. 4022-110/2002
Ob-94002
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za gospodarjenje z nepremičninami – Odsek za vzdrževanje upravnih in poslovnih prostorov.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Krekov
trg 10, faks 01/306-45-02.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
vseh sanitarij v upravni zgradbi Linhartova 13, po priloženem popisu del.
(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: Ljubljana, Linhartova 13.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek obnove
15. 8. 2003. Dokončanje vseh del 30. 9.
2003.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Odsek za vzdrževanje upravnih in poslovnih prostorov, Ljubljana, Krekov trg 10,
soba 115, Simon Vidmar, tel. 306-45-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan, po
predhodni najavi po telefonu 306-45-00,
med 9. in 11. uro.
(b) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne
dokumentacije znaša 10.000 SIT in se
nakaže
na
TRR
naročnika
št.
01261-0100000114-121-18000.
Pri dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik razpisne dokumentacije izkazati z dokumentom (položnica, virman,…),

iz katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do vključno 18. 6.
2003. Ponudbe, ki bodo prispele po tem
roku na spodaj navedeni naslov, strokovna
komisija ne bo upoštevala.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarjenje z nepremičninami,
Odsek za vzdrževanje upravnih in poslovnih
prostorov, Krekov trg 10, Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj: Ponudba –
obnova vseh sanitarij v upravni zgradbi Linhartova 13“.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo v petek, 20. 6.
2003 ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za gospodarjenje z nepremičninami, Odsek za vzdrževanje upravnih in poslovnih prostorov, Krekov trg 10,
sejna soba št. 115/I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT, veljavna do konca opcije ponudbe (120 dni).
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
skladno z določili razpisnih pogojev iz
razpisne dokumentacije in gradbeno 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 izpolniti ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 75%,
– rok plačila 5%,
– reference 20%.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže
največjo vsoto točk na podlagi vrednotenja
po posameznih merilih.
Način točkovanja po zgoraj navedenih
merilih je podrobneje prikazan v razpisnih
pogojih.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: rok za informacije je do vključno
7 dni pred javnim odpiranjem. Vprašanja
je potrebno posredovati pisno na faks št.
01/306-45-02, pod šifro “Obnova vseh
sanitarij Linhartova 13“. Odgovore bo naročnik posredoval pisno vsem ponudnikom, ki so prejeli razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 5. 2003.
Mestna občina
Ljubljana
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Št. 260-2/03-6
Ob-94064
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.
Franca Derganca“ Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 13a,
5290
Šempeter
pri
Gorici,
faks
05/33-01-554, tel. 05/33-01-550.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija okulističnih operacijskih dvoran, gradbena dela iz skupine 500, 503 in
504 Priloge II Zakona o javnih naročilih.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja javnega naročila kot celota.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Šempeter pri Gorici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica “dr. Franca Derganca“ Nova Gorica, Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter
pri Gorici – tajništvo uprave, tel.
05/33-01-550.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka iz
9. (a) točke.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT + 2.000 SIT
DDV, na podračun št. 01100-6030279058,
odprt pri UJP, Urad Nova Gorica ali gotovinsko pri blagajni zavoda.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 13. 6. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca“ Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici – tajništvo uprave (po pošti ali osebno).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 6. 2003 ob 11.30, v prostorih
sejne sobe upravne službe (I. nadstropje
graščine - vhod desno).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno 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): /
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: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica,
vodja javnih naročil, tel. 05/33-01-582.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 5. 2003.
Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca“ Nova Gorica

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 5. 2003.
OZG Kranj
OE Zdravstveni dom Kranj

Št. 101-02
Ob-94067
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Kranj.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Kranj, Gosposvetska c. 10, 4000 Kranj,
tel. 04/220-81-01, faks 04/202-67-64.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija laboratorija in splošnih ambulant v
ZD Kranj.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: 1. sklop: gradbena in obrtniška
dela; 2. sklop: strojnoinštalacijska in elektroinštalacijska dela. Sprejemljivost po sklopih ali za celoto.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Zdravstveni dom Kranj,
Gosposvetska c. 10, 4000 Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek 1. 10.
2003; zaključek 30. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Kranj, Gosposvetska c. 10, 4000
Kranj, tel. 04/220-81-01; Katarina Krišelj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 19. 5. do
13. 6. 2003 od 7. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 24.000 SIT (z DDV) na račun 01252-6030921122.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 6. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: OZG – OE Zdravstveni dom
Kranj, Gosposvetska c. 10, 4000 Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 6. 2003 ob 12. uri v ZD
Kranj, II. nadstropje, v knjižnici.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
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: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost 31. 10.
2003, sprejem odločitve predvidoma 30. 6.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob upoštevanju ostalih zahtev naročnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: okvirna vrednost 63,000.000 SIT.

Št. 35/03
Ob-94108
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija krivine na cesti G2-103/1009
Plave Solkan od km 4+200 do km
4+700.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R2-103 Plave–
Solkan.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Čas izvedbe: 4 mesece po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 6. 2003 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 6.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 90,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 5. 2003
Direkcija RS za ceste
Št. 36/03
Ob-94110
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
ceste R3-710/1292 Sp. Duplek–Zg. Duplek–Dvorjane.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3-710 Maribor–
Vurberg–Ptuj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Čas izvedbe: 10 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 6. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 6.
2003 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj 120
dni, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 370,200.000 SIT
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 5. 2003
Direkcija RS za ceste
Št. 30/03
Ob-94131
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
protiprašne
zaščite
na
cesti
RT-924/3559 Podlom – Kranjski Rak –
Podvolovjek od km 6+946 do km
8+006.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta RT-924 Podlom-Kr. Rak-Luče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 45 dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic) tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 6. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 6.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 79,500.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 5. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 045-05/93-1/29
Ob-94111
1. Naročnik: Republika Slovenija, Državni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-96-81 (Matjaž Vovk),
faks 01/478-94-03, elektronski naslov: matjaz.vovk@dz-rs.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preureditev restavracije v kleti objekta Državnega zbora Republike Slovenije na lokaciji Šubičeva ulica 4, v Ljubljani:
1. gradbeno obrtniška dela (gradbena
dela, obrtniška dela); 2. strojne instalacije (prezračevanje in klima, ogrevanje, vodovod); 3. elektro instalacije
(električne instalacije, telekomunikacije); 4. oprema; 5. gostinska oprema.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: sprejemljive so samo celovite
ponudbe za vseh pet sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Šubičeva ulica 4 v Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek preureditve je 15. julij 2003, predvideno dokončanje pa 31. avgust 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija, Državni zbor, Oddelek za investicije in
vzdrževanje (Matjaž Vovk), Šubičeva ulica 4,
1000 Ljubljana; dodatne informacije daje Roman Kurmanšek, tel. 01/478-99-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. in 12. ure.
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Št.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (z DDV) na transakcijski račun št. 01100-6370121177, sklic
28-12114-714199-2003 s plačilnim nalogom.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 6. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Državni
zbor, Oddelek za investicije in vzdrževanje
(Matjaž Vovk), Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 6. 2003 ob 12. uri v prostorih državnega zbora, Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančna zavarovanja so navedena v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo 30 dni po prejemu 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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 8. 2003; predvideni datum odločitve je 30. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled prostorov, ki se preurejajo, bo
za vse zainteresirane v sredo, 28. 5. 2003
ob 10. uri; orientacijska vrednost naročila
je 60 mio SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 5. 2003.
Republika Slovenija
Državni zbor

7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od sklenitve pogodbe do 30. 11. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet – Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 15.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na TRR račun
št. 01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155-7141998.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 6. 2003 ob
9. uri.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 5. 6.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320, III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost
javnega
naročila
presega
30,000.000 SIT priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3%
ponudbene vrednosti javnega naročila.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi in v skladu z ZIPRS0304.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupni izvedbi naročila.
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:
– povprečni letni promet ponudnika v
zadnjih treh letih v višini najmanj
100,000.000 SIT,
– prostori:
– opreljen poslovni prostor za opravljanje dejavnosti velikosti najmanj 25 m2,
– strojna oprema:
– strežniki, ki omogočajo sočasno
pregledovanje internet strani za vsaj 50 obiskovalcev,
– delovne postaje – PC (min. 6 kom.
z min. 256 KB RAM),
– sodobna telefonska centrala,
– zagotovitev nemotenega delovanja
oziroma takojšnja odprava napak za celotno tehnično opremo,
– programska oprema (baza podatkov in
aplikacija) za:
– zbiranje in arhiviranje podatkov,
– obdelavo in posredovanje podatkov
po elektronskih medijih ter grafični prikaz
podatkov na internetu,
– izdelavo statističnih poročil in posredovanje arhivskih podatkov,
– zagotovitev nemotenega delovanja
oziroma takojšnja odprava napak za celotno programsko opremo,

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
Razveljavitev
Ob-93865
Postopek za oddajo javnega naročila za
servisiranje in umerjanje merilnih in krmilnih
naprav za dobo treh let – sklop 3 merilni
transformatorji, naročnika Elektro Primor-

ska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Nova Gorica, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 16-18 z dne 21. 2.
2003, Ob-88514, se razveljavi.
Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.,
Nova Gorica
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Ob-94031
V Uradnem listu RS, št. 35 z dne 11. 4.
2003 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za “Izvajanje zunanje kontrole pri
gradnji obvoznice Pragersko od km 0+002
do km 6+050“ (Ob-91803).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 22. 5. 2003 do 10.30. Odpiranje ponudb bo dne 22. 5. 2003 ob 11.
uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Popravek
Št. 36101/00001/2003
Ob-93817
V javnem razpisu: čiščenje poslovnih
prostorov Mestne občine Celje in oskrba s
pripadajočim čistilnim materialom in čistilnimi sredstvi, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 40-41 z dne 5. 5. 2003, pod Št.
36101/00001/2003, Ob-92962, se datumi v točkah 9.a, 10. in 16. pravilno glasijo:
9. (a): Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 6. 2003 do
12. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 6. 2003 ob 10. uri.
16. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je: 17. 6. 2003.
Mestna občina Celje
Popravek
Ob-94088
V javnem razpisu za opravljanje storitev
Obveščanje javnosti o stanju državnih cest
in prometa na njih, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 110-112 z dne 20. 12. 2002,
Ob-84148, se popravi besedilo objave kot
sledi:
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: obveščanje javnosti o stanju državnih cest in prometa
na njih.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
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– izobrazba in delovne izkušnje kadrov:
– VII. stopnja izobrazbe, družboslovna ali tehnična smer, 5 let delovnih izkušenj, 1 delavec,
– VI. stopnja izobrazbe, družboslovna ali tehnična smer, 3 leta delovnih izkušenj, 1 delavec,
– V. stopnja izobrazbe, 1 leto delovnih izkušenj, 5 delavcev,
– zahtevana znanja kadrov:
– poznavanje področja obveščanja
javnosti o prometnih informacijah,
– dobro poznavanje uporabniških
računalniških programov (Word, Excel,
Access),
– spsoobnost komuniciranja v javnih
medijih,
– znanje vsaj enega tujega jezika,
– reference ponudnika:
– v zadnjih treh letih glavni izvajalec
ali podizvajalec pri vsaj enem projektu s
področja obveščanja javnosti. Referenca
mora izkazovati dosedanje delovanje ponudnika na področju obveščanja javnosti
preko medijev javnega obveščanja (radio,
TV, tiskani mediji, internet...).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni po odpiranju, predviden rok
odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po
odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 5. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 424-05/03-8
Ob-93628
1. Naročnik: Občina Vojnik.
2. Naslov naročnika: Keršova 8, 3212
Vojnik.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Vojnik.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko ponudi eno, več ali vse
razpisane relacije.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Vojnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za obdobje od 1. 9. 2003 do 31. 8.
2005 z možnostjo podaljšanja.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se lahko dvigne na Občini Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Pooblaščena
oseba za izdajo razpisne dokumentacije je
Irma Blazinšek, tel. 03/78-00-620.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
do vključno 13. 6. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 6. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vojnik, Keršova 1, 3212
Vojnik.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 6. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Vojnik.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti; veljavna do
29. 8. 2003.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo ponudniku oziroma izvajalcu prevozov plačeval mesečne storitve. Naročnik bo
račun poravnal v 30 dneh po njegovem prejemu, skladno s predpisi o izvrševanju proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o avtobusnih voznih redih, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok in Pravilnik o minimalnih tehničnih
in drugih pogojih za parkirišča in mesta za
vzdrževanje vozil.
(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: ponudba mora biti veljavna do 29. 8. 2003. Predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe 1. 7. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor najugodnješega ponudnika je ekonomsko najugodnješa ponudba.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
Občina Vojnik
Št. 014/2003-3
Ob-93638
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod.

2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: pridobivanje
novih zavezancev za plačilo RTV prispevka ter sodelovanje pri prenovi
obstoječe informacijske podpore za
delovanje Službe za obračun RTV-prispevka.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop A: pridobivanje novih zavezancev za plačilo RTV prispevka;
– sklop B: sodelovanje pri prenovi obstoječe informacijske podpore za delovanje
Službe za obračun RTV-prispevka.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: do 30. 6. 2004
oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Služba za
komercialne zadeve in javna naročila – Katarina Novak, Čufarjeva ul. - veliki gradbeni provizorij, 1550 Ljubljana, faks
01/475-21-86.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na
podlagi dokazila o vplačilu. 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 014/2003-3L-ODP/S) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno dne
11. 6. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 6. 2003 ob 11. uri v Veliki sejni
sobi – 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, v višini 1,200.000 SIT za sklop A in v
višini 1,000.000 SIT za sklop B, veljavna
do 20. 8. 2003.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: za
sklop A: rok plačila je 30 dni po prejemu
vsakokratnega mesečnega računa izvajalca. Za sklop B: rok plačila je 30 dni po
končani izvedbi posameznega podprojekta,
navedenega v terminskem planu – dela morajo biti potrjena s strani naročnika. Račun
mora biti prejet s strani naročnika do 20. v
mesecu.
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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: ne.
(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: 20. 8. 2003, junij
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena – 100%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 5. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod
Št. 403-90/2003
Ob-93754
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina, tel. 05/365-91-10, faks
05/365-91-33, obcina@ajdovscina.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: subvencioniranje obrestne mere za podjetnike,
priloga 1A, št. kategorije 6 (bančne
storitve).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja sklopov ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Ajdovščina.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do porabe vseh sredstev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, kontaktna oseba
Alenka Čadež Kobol, tel. 05/365-91-29.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na enotni zakladniški podračun pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila št.
01201-0100014597.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 6. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 6. 2003 ob 11. uri, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nadomestilo obresti bo banki nakazano enkratno
v celotnem znesku pred koriščenjem odobrenih posojil.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna še najmanj 120 dni po datumu odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: določena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2003.
Občina Ajdovščina
Št. 77/2003
Ob-93834
1. Naročnik: Občina Pesnica.
2. Naslov naročnika: Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, tel.
02/654-23-09, telefaks 02/653-07-91.
3. Vrsta in opis storitev ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: opravljanje
prevozov šolskih otrok v šolskem letu
2003/2004.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko oddajo ponudbo za
najmanj eno relacijo, sklop relacij ali za vse
relacije, vendar mora biti ponudbena cena
razvidna za vsako relacijo posebej.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Pesnica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
sprejemljive so samo variante naročnika.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 9.
2003 do 30. 6. 2004 (vse šolske dni po
šolskem koledarju za šolsko leto
2003/2004).
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru – tajništvo župana (informacije Dijana Valdhuber).
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 16. 5. 2003 do
13. 6. 2003, vsak delavnik od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 6.000 tolarjev (DDV je vključen) je treba nakazati na
transakcijski račun: 01289-0100008733, s
pripisom “razpisna dokumentacija – šolski
prevozi“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložit ponudbo: do 13. 6. 2002
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložit ponudbo: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru
(tajništvo).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 6. 2003 ob 11. uri, Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po
določbah razpisne dokumentacije.
12. Pogoji financiranja in plačila ali
sklicevanja na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od prejema računa, skladno s predpisi o izvrševanju proračuna, račun se izda do 5. v mesecu za opravljene
storitve v preteklem mesecu.
13. Pravna oblika povezave skupin ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila (pogodba).
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
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: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 31. 12. 2003, predviden datum
odločitve 27. 6. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. maj 2003.
Občina Pesnica
Št. 35/2003
Ob-93871
1. Naročnik: Občina Šentilj.
2. Naslov naročnika: Maistrova ulica 2,
2212 Šentilj v Slovenskih Goricah.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: opravljanje
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prevozov učencev v osnovne šole in iz
njih v Občini Šentilj za obdobje od 1. 9.
2003 do 30. 6. 2004 – sklic 1 A2, z
možnostjo podaljšanja v skladu s 97. členom Zakona o javnih naročilih.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: v razpisni dokumentaciji.
5. Kraj izvedbe: območje šolskih okolišev:
– Osnovne šole Rudolfa Maistra Šentilj,
– Podružnične šole Ceršak,
– Osnovne šole Sladki Vrh,
– Podružnične šole Zg. Velka,
in dnevni prevoz otrok iz Občine Šentilj v
Maribor in obratno.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: v času od 1. 9.
2003 do 30. 6. 2004, z možnostjo podaljšanja v skladu s 97. členom Zakona o javnih
naročilih.
8. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za
družbene dejavnosti; Jože Bračko (tel.
02/65-06-200).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
13. 6. 2003 med 8. in 14. uro vsak delovni
dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (z DDV), podračun pri UJP, Urad Slovenska Bistrica, št.
01318-0100009155.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 6. 2003 do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentilj, Maistrova ul.
2, 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah, tajništvo občine.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo dne 18. 6.
2003 ob 12. uri, na naslovu naročnika, v
sejni sobi.
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): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: po razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: po razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: po razpisni dokumentaciji.
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o prejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 30. 6. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 24. 6. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
prevoza in reference pri izvajanju prevoza
oseb – po razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: okvirna vrednost naročila –
25,000.000 SIT.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2003.
Občina Šentilj
Št. 110-1/03
Ob-93887
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.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: oddaja površin za izgradnjo bencinskih servisov na
lokaciji Povir–sever in Povir–jug na AC
Razdrto–Fernetiči.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: AC Razdrto–Fernetiči.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: površina za izgradnjo bencinskega servisa se odda za
dobo trideset let.
8. (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 1.03, kontaktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Irena Jančič
Osterc, univ. dipl. ek., inž. grad. – DARS
d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, tel.
01/300-99-11, faks 01/300-99-75.
(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: 10.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije lahko ponudniki
poravnajo na blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., 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“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 20. 6. 2003 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring

d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
20. 6. 2003 ob 11. uri na naslovu DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, sejna soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 900.000 SIT in veljavnostjo najmanj
210 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
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: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
je 180 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe. Predvideni datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 1. 8.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za ocenitev ponudbe je višina povračila ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-93888
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.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: opravljanje
storitev izvedbe dokončne premoženjskopravne ureditve na vzhodni avtocesti Šentjakob–Malence.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: AC Šentjakob–Malence.
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6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
končati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v 9 mesecih po prejemu ustrezne dokumentacije.
8. (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 1.03, kontaktna oseba
je Marjana Logar, tel. 01/30-68-253, faks
01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Suzana Miklič Nikič, univ. dipl. prav.,
DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, tel. 01/30-68-183, faks
01/30-68-188.
(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: 7.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije lahko ponudniki
poravnajo na blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., 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“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 20. 6. 2003 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana;
vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
20. 6. 2003 ob 9. uri na naslovu DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,520.000 SIT in veljavnostjo najmanj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
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: skladno z razpisno dokumentacijo.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
je 180 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe. Predvideni datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 1. 8.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro najugodnješega ponudnika so: ponudbena cena, kadrovska sestava in reference ponudnika.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 3/03
Ob-93960
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan“.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, Ljubljana,
tel.
01/477-33-54,
faks
01/423-22-05, el. naslov: stefka.lavric@ijs.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: čiščenje poslovnih prostorov na Institutu “Jožef
Stefan“.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Institut “Jožef Stefan“,
Jamova 39 in Brinje 40, Dol pri Ljubljani.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 8. 2003, za
dobo treh let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Institut “Jožef Stefan“ – vložišče, Jamova 39, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
6. 6. 2003 vsak delovni dan od 10. do
14. ure na podlagi dokazila o vplačilu in
kopije potrdila o registraciji.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (cena 5.000
SIT+DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z
oznako “Čiščenje“ na transakcijski račun št.
01100-60303044242 ali na blagajni IJS
vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 6. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Institut “Jožef Stefan“, Jamova 39, Ljubljana - vložišče.
20. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 6. 2003 ob 11. uri.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene cene za eno leto.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila na sme biti krajši od 30 dni od dneva
izstavitve računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): povezava skupine ponudnikov ni možna.
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: ostali pogoji, navedeni v
razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj do 30. 7. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 3. 7.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedeni v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Institut “Jožef Stefan“ Ljubljana
Ob-93981
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje,
faks
03/56-52-122,
tel.
03/56-26-144, e-mail: sandra.juvan@rth.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: laboratorijske
storitve (z odkupom opreme, najemom
prostorov in prezaposlitvijo delavcev) –
1 B, št. kat. 27.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sprejemljiva je ponudba za celotno naročilo.
5. Kraj izvedbe: Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: obdobje od
2003 do 2007.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, komercialni oddelek, dodatne informacije: Aleksandra Juvan Žunk.
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Razpisna dokumentacija se zahteva osebno ali pisno na naslovu naročnika. Dokumentacija je na vpogled na naslovu naročnika. Dokumentacijo je možno prevzeti od objave dalje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo od objave do roka
za oddajo ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 10.000 SIT
+ DDV.
Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706 pri NLB Banka
Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti, za kateri razpis se
plačuje dokumentacija in pisno sporočiti ga.
Juvan vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 23. 6. 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p.
80), komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
Kuverta mora biti opremljena, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje bo v sejni sobi RTH, Rudnika Trbovlje–Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, dne 23. 6. 2003 ob 11.15.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% ponudbene vrednosti in izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti
veljavna do 31. 12. 2007.
Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.
17. Merila za ocenitev ponudb
– ponudbena vrednost – najnižja 70
točk,
– reference – 20 točk,
– plačilni rok za nabavo storitev – 10
točk.
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Merila so podrobno pojasnjena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 42 z dne
9. 5. 2003, Ob-93267.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 5. 2003.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o.,
Trbovlje
Št. 417-4/03
Ob-93984
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, faks 07/49-90-052,
tel. 07/49-91-500.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: pobiranje komunalne pristojbine na mednarodnem mejnem prehodu Obrežje in meddržavnem
mejnem prehodu Rigonce.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: mednarodni mejni prehod Obrežje in meddržavni mejni prehod
Rigonce.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: izvedbe: od podpisa pogodbe za obdobje enega leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Brežice, Oddelek za gospodarske javne službe
in gospodarske zadeve, Bojan Tičar, tel.
07/49-94-510.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure, do izteka roka za predložitev ponudb, to je do 30. 6. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT. V znesek ni vključen
DDV; znesek je potrebno nakazati na TRR
Občine Brežice št. 01209-0100008385, s
pripisom “Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila – pobiranje komunalne pristojbine“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 6. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Brežice, Oddelek
za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 6. 2003 ob 12. uri; Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna menica za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 2% od ponudbene cene brez
DDV.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša

(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora imeti poravnane vse obveznosti do Občine Brežice.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva
predložitve ponudbe.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena:
60 točk, izkušnje na področju del, ki so
predmet razpisa: 20 točk, pridobljena Licenca Zbornice RS za zasebno varovanje:
20 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 5. 2003.
Občina Brežice
Št. 2003
Ob-94032
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, ali http://www.gov.si/mddsz/razpisi/predstavitev.htm.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: razvoj (dograditev) in vzdrževanje ISCSD ter izvajanje
centralnih obdelav po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter po Uredbi o merilih za določanje
oprostitev plačil socialno varstvenih storitev MDDSZ-ISCSD-2003, po prilogi
1A-tč.7.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: za posamezni sklop ali za oba skupaj.
5. Kraj izvedbe: storitve se bodo izvajale pri ponudniku, na sedežu naročnika in
lokacijah, kjer bo deloval informacijski sistem, ki je predmet javnega naročila.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 3. 10. 2003
do konca leta 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, v recepciji MDDSZ v
4. nadstropju (vhod št. 4). Vprašanja v zvezi
z razpisno dokumentacijo so možna le v
pisni obliki in jih ponudniki lahko naslavljajo
na elektronski naslov mirjana.kregar@gov.si
ali na naslov Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljub-
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ljana, s pripisom: “JN za razvoj in vzdrževanje ISCSD – pojasnila razpisne dokumentacije“ do 30. 6. 2003.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 9. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:/
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 7. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, po pošti ali oddano v vložišče - glavna
pisarna.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 7. 2003 ob 13. uri na Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, 4. nadstropje, v
sejni sobi.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skladu z razpisno dokumentacijo.
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:
1. višina celotnih prihodkov v preteklih
poslovnih treh letih (2000, 2001, 2002)
najmanj v višini trikratne ponudbene vrednosti. Če ponudnik v letih 2000 in/ali 2001
ne izpolnjuje pogoja (trikratne) višine prihodkov, morajo znašati njegovi celotni skupni prihodki v preteklem letu (namesto najmanj trikratne) najmanj štirikratno ponudbeno vrednost,
2. šest ustrezno usposobljenih in redno
zaposlenih strokovnjakov z ustrezno razpoložljivostjo,
3. ustrezni poslovni prostori z ustrezno
protivlomno in protipožarno zaščito ter nadzorom vstopa.
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 starševskem varstvu in družinskih prejemkih in Uredba o merilih za
določenje oprostitev plačil socialno varstvenih storitev.
(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: 30. 12. 2003 in
11. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupno
število točk (za posamezni sklop) po naslednjih merilih:
– cena (maksimalno 45 točk),
– reference ponudnika pri izdelavi poslovnih informacijskih sistemov (maksimalno 25 točk),

– reference ponudnika pri razvoju informacijskih sistemov na področju javnega
sektorja (maksimalno 10 točk),
– kakovost opravljanja razpisanih storitev (maksimalno 10 točk),
– kakovost splošnega opravljanja storitev s področja predmeta javnega razpisa
(maksimalno 10 točk).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pri naročniku na navedenem naslovu.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 5. 2003.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-94061
1. Naročnik: Občina Moravske Toplice.
2. Naslov naročnika: Kranjčeva ulica 3,
Moravske Toplice, tel. 02/538-15-00, faks
02/538-15-02.
3. Vrsta in opis storitve: izvedba geodetskih del na komasacijskem območju k.o. Mlajtinci, k.o. Lukačevci (Elaborat obstoječega stanja na komasacijskem
območju, elaborat vrednotenja zemljišč na
komasacijskem območju, idejna zasnova
ureditve komasacijskega območja, elaborat
nove razdelitve zemljišč na komasacijskem
območju).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: naloga se izvaja na terenu in v prostorih izvajalca, v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: začetek je
1. 9. 2003, rok dokončanja pa je 31. 12.
2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na naslovu: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226
Moravske Toplice, kontaktna oseba je Majda Lipič, tel. 02/538-15-06, faks
02/538-15-02, elektronski naslov: obcina.moravske.toplice@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo do preteka razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v znesku 15.000 SIT ponudniki
poravnajo z nakazilom na zakladniški podračun Občine Moravske Toplice št.
01278-0100012085, namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo – komasacija Mlajtinci Lukačevci.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 16. junija 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice,
tajništvo – soba 3 (1. nadstropje).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 16. junija
2003 ob 13. uri na naslovu: Občina Morav-
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ske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice – sejna soba (2. nadstropje).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– če je vsota ponujene cene večja od
30,000.000 SIT, priloži ponudnik zavarovanje resnosti ponudbe v obliki bančne garancije na prvi poziv v višini 5% od vsote
ponujenih cen,
– če vsota ponujene cene presega
5,000.000 SIT in je manjša od 30,000.000
SIT, priloži ponudnik zavarovanje resnosti
ponudbe v obliki bianco menice v višini 5%
od vsote ponujene cene, skupaj s pooblastilom za njeno izpolnitev.
Veljavnost zavarovanja resnosti ponudbe je do vključno 17. 8. 2003.
12. Pogoji financiranja in plačila/ali
sklicevanja na določila v predpisih: plačilo po obračunskih situacijah opravljenih del.
13. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi in upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 8/00), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 59/96).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da (v
skladu z obrazci iz razpisne dokumentacije).
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
60 dni po roku za oddajo ponudbe. Najpoznejši datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 60 dni po roku za oddajo
ponudbe.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
izkušnje in reference ponudnika na primerljivih delih, izvedbeni rok (podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Majda Lipič, tel. 02/538-15-06.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 5. 2003.
Občina Moravske Toplice
Ob-94106
1. Naročnik: Mestna Občina Celje – Zavod za planiranje in izgradnjo Celje.
2. Naslov naročnika: 3000 Celje, Trg
Celjskih knezov 9, tel. 03/426-56-00, faks,
03/426-56-32.
3. Vrsta in obseg storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava:
“Osnutka sprememb in dopolnitev Urbanistične zasnove Mestne občine Celje in Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Ob-
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čine Celje za obdobje 1986-2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986 –1990 za
območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan“. Ocenjena vrednost
javnega naročila znaša 30,000.000 SIT (z
DDV).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predvidena je oddaja za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na območju Mestne občine Celje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisanih pogojih, variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
izdelave osnutka je 19. 12. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo,
Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje, Miran
Gajšek, Darja Zabukovec, 03/426-56-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka,
19. 5. 2003 vsak delovni dan dalje od 8. do
15. ure do vključno petka, 23. 5. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT stroškov za razpisno dokumentacijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Mestne
občine Celje, št: 01211-0100002855,
sklic: 28 75108-713007-28001803.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele na naslov razpisovalca najkasneje do torka, 10. junija
2003, do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Zavod
za planiranje in izgradnjo Celje, Trg Celjskih
knezov 9, 3000 Celje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v torek,
dne 10. 6. 2003 ob 12. uri, v prostorih
sejne sobe Mestne občine Celje, Zavod za
planiranje in izgradnjo, Trg Celjskih knezov
9, 3000 Celje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila o predpisih: naročnik v celoti financira naročilo iz lastnih
sredstev na podlagi mesečnih obračunskih
situacij izvajalca z rokom plačila 60 dni po
izstavitvi računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je le-ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih): naročnik bo sklepal pogodbo samo z enim izvajalcem. Ponudnik
mora predložiti sklenjene in podpisane pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti po 41.-43. členu Zakona o javnih naročilih:
– interdisciplinarnost ekipe na naslednjih
področjih: 1. prostorsko načrtovanje, 2. urbanistično načrtovanje, 3. krajinsko načrtovanje, 4. infrastruktura, 5. varstvo okolja,
6. urbana ekonomika, 7. urbana sociologija,
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– tehnična opremljenost – programska
opremljenost s programi, ki so kompatibilni
s programsko opremljenostjo naročnika,
(SDMS, ArcView),
– da ponudbena cena (z DDV) ne presega ocenjene vrednosti javnega naročila,
– da je ponudnik v zadnjem in tekočem
letu pravilno in pravočasno izpolnil vse pogodbene obveznosti do naročnika iz prejšnih pogodb.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ni.
(b) Navedba zakonov, predpisov, in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ni.
(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
mora biti najmanj 60 dni. Predvideni datum
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika
je 7 dni od dneva odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– interdisciplinarnost ekipe na naslednjih področjih: 1. prostorsko načrtovanje,
2. urbanistično načrtovanje, 3. krajinsko
načrtovanje, 4. infrastruktura, 5. varstvo
okolja, 6. urbana ekonomika, 7. urbana
sociologija,
– reference ponudnika s področja prostorskega načrtovanja in urbanističnega načrtovanja,
– kvaliteta in kvantiteta projektne naloge,
– ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: vse dodatne informacije so razvidne
iz razpisne dokumentacije.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 5. 2003.
Mestna občina Celje
Zavod za planiranje in izgradnjo
Celje

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. 51/03
Ob-93666
1. Naročnik: Osnovna šola Mirna.
2. Naslov naročnika: Cesta na Fužine
1, 8233 Mirna, tel. 07/34-35-160.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil in materiala za prehrano.

(b) Kraj dobave:
– Osnovna šola Mirna, Cesta na Fužine
1, 8233 Mirna,
– VVE Mirna, Glavna cesta, 8233
Mirna.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov
za en sklop ali več sklopov ali za vse
skupaj:
1. meso in mesni izdelki,
2. kruh in pekovski izdelki,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. krompir,
7. pecivo in slaščičarski izdelki,
8. sokovi in sirupi,
9. sveže sadje in zelenjava,
10. testenine in zamrznjeni izdelki,
11. paštete,
12. konzervirano sadje, zelenjava in
ostala živila,
13. olja, margarine, sladkor,
14. ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik se lahko prijavi na en ali več
sklopov ali vse skupaj, vendar morajo biti
ponujeni vsi artikli v sklopu in celotno letno
količino blaga.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: od 1. 9. 2003
do 31. 8. 2006. Dobava je sukcesivna.
Sposobnost se prizna za dobo treh let.
5. (a) Naslov služba in osebe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Osnovna šola
Mirna, Cesta na Fužine 1, 8233 Mirna, računovodstvo šole, Alenka Kozolc, tel.
07/34-35-162, faks 07/34-35-170, e-pošta: alenka.kozolc@guest.arnes.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak
delavnik od 19. 5. 2003 do 9. 6. 2003 od
8. do 11. ure in 10. 6. 2003 do 9. ure ali
po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT z vključenim DDV na podračun pri UJP št.:
01330-6030684306.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 10. 6. 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Osnovna šola Mirna, Cesta na
Fužine 1, 8233 Mirna, s pripisom “Ponudba – ne odpiraj“. Na kuverti mora biti označen tudi naslov pošiljatelja. Odpiranje ponudb bo 10. 6. 2003 ob 12.30, na Osnovni šoli Trebnje, Kidričeva ulica 11, za šole:
Trebnje, Mirna, Mokronog, Šentrupert. Za
ponudnika, ki odda ponudbe za vse šole,
zadostuje, da odda originalne dokumente
za eno šolo, za ostale pa fotokopije.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica z menično izjavo do višine 300.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih – 147. člen): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN: v
razpisni dokumentaciji.
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11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati, ki jim bo priznana usposobljenost, bodo morali predvidoma predložiti
ponudbe v 10 dneh po pisnem pozivu naročnika, odločitev o sprejemu ponudbe pa
bo sprejeta predvidoma do 23. 7. 2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi cena, rok plačila, dobava.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne dodatne informacije se
dobijo na naslovu naročnika pisno najkasneje do 3. 6. 2003. Pogodbe bomo
sklepali za obdobje 12 mesecev.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum poslane zahteve za objavo:
8. 5. 2003.
Osnovna šola Mirna
Št. 72/2003
Ob-93668
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert.
2. Naslov naročnika: Šentrupert 57,
8232 Šentrupert, tel. 07/34-34-780,
34-34-790.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil in materiala za prehrano.
(b) Kraj dobave: Osnovna šola dr. Pavla
Lunačka Šentrupert, Šentrupert 57, 8232
Šentrupert.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov:
za en sklop ali več sklopov ali za vse
skupaj:
1. meso in mesni izdelki,
2. ribe,
3. kruh in pekovski izdelki,
4. pecivo,
5. zamrznjena živila,
6. mleko in mlečni izdelki,
7. sadje in zelenjava,
8. sokovi in sirupi,
9. mlevski izdelki in testenine,
10. čaji, namazi, pudingi, dodatki jedem,
11. konzervirana živila,
12. drugo prehrambeno blago.
Ponudnik se lahko prijavi na en sklop ali
več sklopov ali vse sklope skupaj, vendar
morajo biti ponujeni vsi artikli v sklopu in
celotna letna količina blaga.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: od 1. 9.
2003 do 31. 8. 2006. Dobava je sukcesivna. Sposobnost se prizna za dobo treh let.
5. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Osnovna
šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Šentrupert 57, 8232 Šentrupert, v tajništvu pri
Mariji Pene, tel. 07/34-34-780, faks
07/34-34-781,
e-pošta:
racunovodstvo-osnmpl@guest.arnes.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak
delavnik od 19. 5. 2003 do 9. 6. 2003 od
8. do 12. ure in 10. 6. 2003 do 9. ure ali
po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z vključenim
DDV na podračun pri UJP št.
01330-6030684597.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 10. 6. 2003 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Osnovna šola dr. Pavla Lunačka
Šentrupert, Šentrupert 57, 8232 Šentrupert, s pripisom: “Ponudba – ne odpiraj“,
na kuverti mora biti označen tudi naslov pošiljatelja. Odpiranje ponudb bo 10. 6. 2003
ob 12.30, na Osnovni šoli Trebnje, Kidričeva ulica 11, za šole: Trebnje, Mirna, Mokronog, Šentrupert. Za ponudnika, ki odda ponudbe za vse šole, zadostuje, da odda originalne dokumente za eno šolo, za ostale
pa fotokopije.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
menica z menično izjavo do višine
300.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih – 147. člen): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN: v
razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati, ki jim bo priznana usposobljenost, bodo morali predvidoma predložiti ponudbe v 10 dneh po pisnem pozivu
naročnika, odločitev o sprejemu ponudbe
pa bo sprejeta predvidoma do 23. 7.
2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi cena, rok plačila, dobava.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne dodatne informacije se
dobijo na naslovu naročnika pisno najkasneje do 3. 6. 2003. Pogodbe bomo
sklepali za obdobje 12 mesecev.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum poslane zahteve za objavo:
8. 5. 2003.
Osnovna šola dr. Pavla Lunačka
Šentrupert
Št. 51
Ob-93755
1. Naročnik: Osnovna šola Mokronog.
2. Naslov naročnika: Gubčeva cesta 4,
8230 Mokronog, tel. 07/34-99-510.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil in materiala za prehrano.
(b) Kraj dobave:
– Osnovna šola Mokronog, Gubčeva cesta 4, 8230 Mokronog,
– Podružnična šola Trebelno, Trebelno
43, 8231 Trebelno.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov
ali za vse skupaj:
1. meso in mesni izdelki,
2. ribe,
3. kruh in pekovski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. sveže sadje in zelenjava,
6. zamrznjeni izdelki, peciva in slaščice,
7. splošno prehrambeno blago.
Ponudnik se lahko prijavi na en ali več
sklopov, vendar morajo biti ponujeni vsi artikli v sklopu in celotno letno količino blaga.
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4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: od 1. 9.
2003 do 31. 8. 2006. Dobava je sukcesivna. Sposobnost se prizna za dobo treh let.
5. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Osnovna šola
Mokronog, Gubčeva cesta 4, 8230 Mokronog v tajništvu pri Mojci Kalčič-Brinovec,
tel. 07/34-99-510, faks 07/34-99-510,
e-pošta: os.mokronog@guest.arnes.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak
delavnik od 19. 5. 2003 do 9. 6. 2003 od
8. do 12. ure in 10. 6. 2003 do 9. ure ali
po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z vključenim
DDV na račun št. 01330-6030684403.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 10. 6. 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Osnovna šola Mokronog, Gubčeva
cesta 4, 8230 Mokronog, s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj“. Na kuverti mora biti
označen naslov pošiljatelja. Odpiranje ponudb bo 10. 6. 2003 ob 12.30, na Osnovni
šoli Trebnje, Kidričeva ulica 11, za šole: Trebnje, Mirna, Mokronog, Šentrupert. Za ponudnika, ki odda ponudbe za vse šole, zadostuje, da odda originalne dokumente za
eno šolo, za ostale pa fotokopije.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
menica z menično izjavo do višine
300.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih – 147. člen): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN: v
razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati, ki jim bo priznana usposobljenost, bodo morali predvidoma predložiti
ponudbe v 10 dneh po pisnem pozivu naročnika, odločitev o sprejemu ponudbe pa
bo sprejeta predvidoma do 23. 7. 2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi cena, rok plačila, dobava.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne dodatne informacije se
dobijo na naslovu naročnika pisno najkasneje do 3. 6. 2003. Pogodbe bomo
sklepali za obdobje 12 mesecev.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum poslane zahteve za objavo:
8. 5. 2003.
Osnovna šola Mokronog
Št. 49/2003
Ob-93756
1. Naročnik: Osnovna šola Trebnje.
2. Naslov naročnika: Kidričeva ulica 11,
8210 Trebnje, tel. 07/34-81-870.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil in materiala za prehrano.
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(b) Kraj dobave:
– Osnovna šola Trebnje, Kidričeva ulica
11, 8210 Trebnje,
– Podružnična šola Dolenja Nemška vas,
Dol. Nem. vas 21, 8210 Trebnje,
– Podružnična šola Dobrnič, Dobrnič 2,
8211 Dobrnič,
– Podružnična šola Šentlovrenc, Šentlovrenc 17, 8212 Velika Loka.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov
za en sklop, več sklopov ali za vse
sklope:
1. mleko, mlečni izdelki,
2. meso, mesni izdelki,
3. obarjene in poltrajne klobase,
4. kruh, pekovski izdelki,
5. ribe, zamrznjena zelenjava,
6. sveže sadje in zelenjava, krompir,
jajca,
7. ostala živila,
8. zamrznjene jedi, zamrznjeni izdelki,
9. sadni sokovi in sirupi.
Ponudnik se lahko prijavi na en ali več
sklopov, vendar morajo biti ponujeni vsi
artikli v sklopu in celotno letno količino
blaga.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: od 1. 9.
2003 do 31. 8. 2006. Dobava je sukcesivna. Sposobnost se prizna za dobo
treh let.
5. (a) Naslov, služba in osebe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Osnovna šola
Trebnje, Kidričeva ulica 11, 8210 Trebnje v
tajništvu pri Ani Hrovat, tel. 07/34-81-870,
faks 07/34-81-890, e-pošta: group1.osnmtre@guest arnes.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak
delavnik od 19. 5. 2003 do 9. 6. 2003 od
8. do 12. ure in 10. 6. 2003 do 9. ure ali
po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z vključenim
DDV na račun št. 01330-6030684694.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 10. 6. 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Osnovna šola Trebnje, Kidričeva ulica 11, 8210 Trebnje s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj“. Na kuverti mora biti
označen naslov pošiljatelja. Odpiranje ponudb bo 10. 6. 2003 ob 12.30, na Osnovni šoli Trebnje, Kidričeva ulica 11, za šole:
Trebnje, Mirna, Mokronog, Šentrupert. Za
ponudnika, ki odda ponudbe za vse šole,
zadostuje, da odda originalne dokumente
za eno šolo, za ostale pa fotokopije.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
menica z menično izjavo do višine
300.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih – 147. člen): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN: v
razpisni dokumentaciji.
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11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati, ki jim bo priznana usposobljenost, bodo morali predvidoma predložiti
ponudbe v 10 dneh po pisnem pozivu naročnika, odločitev o sprejemu ponudbe pa
bo sprejeta predvidoma do 23. 7. 2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi cena, rok plačila, dobava.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne dodatne informacije se
dobijo na naslovu naročnika pisno najkasneje do 3. 6. 2003. Pogodbe bomo
sklepali za obdobje 12 mesecev.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum poslane zahteve za objavo:
8. 5. 2003.
Osnovna šola Trebnje
Št. 24/01-03
Ob-93778
1. Naročnik: Osnovna šola/Scuola elementare Cirila Kosmača Piran/Pirano.
2. Naslov naročnika: Oljčna pot 24,
6330 Piran, tel. 05/67-31-154, faks
05/67-31-152.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po skupinah.
(b) Kraj dobave: Osnovna šola Cirila Kosmača Piran, Oljčna pot 24, Piran.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje sklope oziroma skupine prehrambenega blaga:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. sveže meso,
3. mesni izdelki,
4. perutnina in perutninski izdelki,
5. zelenjava in sadje,
6. mlevski izdelki,
7. čaji, začimbe in riž,
8. jajčne testenine,
9. kruh in slaščičarski izdelki,
10. zamrznjena zelenjava,
11. sokovi in sirupi,
12. zamrznjene ribe,
13. ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupino, več skupin ali pa na vse skupine prehrambenega blaga.
V posamezni skupini mora ponudnik zagotavljati vse artikle in celotno letno količino blaga.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna za eno leto. Sposobnost se prizna za 3 leta, pogodba za dobavo blaga bo
sklenjena za vsako leto posebej.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Osnovna šola Cirila Kosmača Piran, Oljčna pot 24, 6330
Piran, tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
vključno 3. 6. 2003 med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.400 SIT (v znesek je
vključen DDV) na transakcijski račun št.
01290-6030674529 pri UJP Koper s pripisom: za razpisno dokumentacijo - prehrambeno blago.

Pred dvigom razpisne dokumentacije mora ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do vključno 3. 6. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Osnovna šola Cirila Kosmača Piran, Oljčna pot 24, 6330 Piran.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo naročila je po dobavi, s 15-dnevnim zbirnikom, 30 dni po izstavitvi računa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti,
– 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,
– da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznico dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
– da ponudnikov transakcijski račun v
preteklih 6 mesecih, pred objavo javnega
naročila, ni bil blokiran,
– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno letno količino blaga iz skupine prehrambenega blaga, na katero se je prijavil
na razpis,
– da ponudnik nudi plačilo po dobavi, s
15-dnevnim zbirnikom, v roku 30 dni po
izstavitvi računa,
– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco sedež šole - razloženo,
– da bo ponudnik po potrebi dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcijskih prodajah,
– da ponudnik zagotavlja odzivni čas
24 ur,
– da ima ponudnik zagotovljeno kakovost po sistemu HACCP.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
kandidati morajo predložiti ponudbe predvidoma do 16. 7. 2003. Odločitev o sprejemu
ponudbe bo predvidoma 17. 7. 2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna skupna vrednost skupine blaga
(vseh artiklov v skupini skupaj).
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
Osnovna šola/Scuola elementare
Cirila Kosmača Piran/Pirano
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Ob-93974
1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Celovška cesta
160, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-22-500,
faks 01/58-22-550, e-pošta: Mail@LPP.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški material, podrobneje naveden v razpisni dokumentaciji;
– sklop 1: pisarniški potrošni material,
– sklop 2: računalniški potrošni material,
– sklop 3: obrazci in tiskovine.
(b) Kraj dobave: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko predložijo prijave
za posamezni sklop ali za vse tri sklope, ne
morejo pa predložiti prijave le za del posameznega sklopa.
4. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: sposobnost bo ponudnikom priznana za obdobje treh let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: na sedežu Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet,
d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana, v tajništvu, II. nadstropje, soba št. 211, Silva
Papež.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure od objave, ob predložitvi
dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcijski račun št. 03100 1005605502, z namenom nakazila “plačilo razpisne dokumentacije za JN 08/03“ ali na glavni blagajni Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet,
d.o.o., Celovška cesta 160, III. nadstropje.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 6. 6. 2003.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: finančna zavarovanja bodo zahtevana v II. fazi.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da je v zadnjih petih letih s pisarniškim
materialom oskrboval najmanj 10 pogodbenih partnerjev z letno vrednostjo dobave za:
– sklop št. 1: nad 5 mio SIT,
– sklop št. 2: nad 5 mio SIT,
– sklop št. 3: nad 10 mio SIT,
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste pisarniškega materiala iz posameznega sklopa,

– da ima stalne zaloge za več kot 10%
razpisane ocenjene količine pisarniškega
materiala,
– da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok,
– da dobavni rok za posamezni sklop ne
bo daljši za:
– sklop št. 1: od dveh dni,
– sklop št. 2: od dveh dni,
– sklop št. 3: od desetih dni,
po pisnem naročilu naročnika, fco
skladišče naročnika – razloženo,
– da za sklop 2 zagotavlja (kolikor prilaga ponudbo za sklop 2) dobavo originalnih
tonerjev za tiskalnike,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti pisarniškega materiala,
– da rok za rešitev reklamacije ne bo
daljši od petih dni od prejema pisnega obvestila naročnika o reklamaciji,
– da ponudnik zagotavlja prevzem in odvoz iztrošenih tonerjev za tiskalnike (v kolikor prilaga ponudbo za sklop 2),
– da ni dal neresničnih in zavajajočih podatkov,
– da so ponudbi priloženi vsi dokumenti, navedeni v 7. poglavju te razpisne dokumentacije.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 17. 7. 2003 in 25. 7. 2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: v II. fazi
je merilo najnižja skupna vrednost ponudbenega predračuna za posamezni sklop pisarniškega materiala.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 5. 2003.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o.
Št. 527
Ob-94034
1. Naročnik: Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora.
2. Naslov naročnika: Koroška ulica 12,
Kranjska Gora, tel. 04/588-14-17.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil za potrebe Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora.
Vrsta, opis in orientacijske količine artiklov, ki so predmet javnega naročila, so navedene v razpisni dokumentaciji.
(b) Kraj dobave: fco razloženo šolska
kuhinja Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora, Koroška ulica 12.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: sprejemljive so ponudbe, ki se nanašajo na dobavo vseh artiklov v celoti
(sklopi od 1 do 8), posamezne sklope v
celoti ali posamezne podsklope, kjer so
določeni.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2003 do 31. 8. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo Osnovne šole Josipa Vandota
Kranjska Gora; dodatne informacije - Teja
Smolej.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 16. 5. 2003
do 12. 6. 2003, do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: pred dvigom razpisne dokumentacije je potrebno na faks št.
04/588-14-17 posredovati dokazilo o vplačilu 6.000 SIT (z vključenim DDV) in potrdilo davčne uprave, iz katerega je razvidna
davčna številka. Znesek se nakaže na transakcijski račun št. 01253-6030658591,
sklic 00-527-2003.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 12. 6. 2003, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Osnovna šola Josipa Vandota
Kranjska Gora, Koroška ulica 12, 4280
Kranjska Gora.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: lastna bianco menica ponudnika, v višini 10 % od vrednosti njegove
ponudbe – samo v primeru, če je skupna
ponujena vrednost posamezne ponudbe za
razpisano 6 mesečno obdobje višja od
5,000.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 45
dneh od dneva prejema listine, ki je podlaga za plačilo.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ni zahtevana.
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: ponudnik ne sme biti v
zadnjih 6 mesecih blokiran več kot 3 dni
skupaj.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 12. 6. 2003, do 18. 6. 2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev je edino merilo najugodnejša cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 5. 2003.
Osnovna šola Josipa Vandota
Kranjska Gora

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. 34
Ob-93622
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
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3. Datum izbire: 27. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: velike pismarnice (plastični zaboji) v velikosti: dolžina 470 mm, širina 532 mm, višina 280 mm–5760 kosov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Schoeller Wavin Systems, Nennhauser Damm 158, 13591 Berlin – Nemčija.
7. Pogodbena vrednost: 11,992.147
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: 7. 5. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 1
Ob-93632
1. Naročnik: Osnovna šola Poljane.
2. Naslov naročnika: Poljane 100,
4223 Poljane nad Škofjo Loko, tel.
04/507-05-00, faks 04/507-05-28.
3. Datum izbire: 31. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli za potrebe šolske kuhinje; kraj dobave: Osnovna šola
Poljane, Poljane 100, 4223 Poljane nad
Škofjo Loko.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 25 točk, celovitost
ponudbe 20 točk, boljši plačilni pogoji in
popusti 15 točk, dosedanje izkušnje 10 točk
in reference 5 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, za dobavo mleka in
mlečnih izdelkov,
2. Jurmes trgovina, d.o.o., Ulica Leona
Dobrotinška 15, 3230 Šentjur, za dobavo
mesa in mesnih izdelkov,
3. Jurmes trgovina, d.o.o., Ulica Leona
Dobrotinška 15, 3230 Šentjur, za dobavo
perutnine in izdelkov,
4. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo, za dobavo rib in konzerviranih rib,
5. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo, za dobavo jajc,
6. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka, za dobavo paštet,
7. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka, za dobavo olj,
margarin in maščobnih izdelkov,
8. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo, za dobavo svežega sadja in
zelenjave,
9. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo za dobavo zamrznjenega in
konzerviranega sadja in zelenjave,
10. Fructal, d.d., Tovarniška 14, 5270
Ajdovščina, za dobavo sadnih sokov, nektarjev in sirupov,
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11. Mlinotest Peks, Pekarna in slaščičarna, d.o.o., Kidričeva 53, 4220 Škofja
Loka, za dobavo žit, mlevskih izdelkov in
testenin,
12. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica, za dobavo zamrznjenih izdelkov,
13. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica, za dobavo kruha in pekovskih izdelkov,
14. Mlinotest Peks, Pekarna in slaščičarna, d.o.o., Kidričeva 53, 4220 Škofja
Loka, za dobavo slaščičarskih izdelkov, keksov in tort,
15. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka, za dobavo ostalega prehrambenega blaga,
16. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, za dobavo sladoleda.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisano vrednostjo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 5. 2003.
Osnovna šola Poljane
Poljane nad Škofjo Loko
Št. 90/4-03
Ob-93637
1. Naročnik: Kovod Postojna, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Jeršice 3, 6230
Postojna,
tel.
05/726-45-51,
faks
05/726-22-11, e-mail:kovodpostojna@siol.net.
3. Datum izbire: 31. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: fazoni, cevi, armature, spojni,
tesnilni in priključni material, vodomeri.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok plačila, garancijska doba, stroški vzdrževanja v garancijski
dobi; najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– cevi – CMC Ekocon d.o.o., Tbilisijska
81, Ljubljana,
– fazoni – Armex armature d.o.o., Ljubljanska c. 66, Ivančna Gorica,
– armature – Armex armature d.o.o.,
Ljubljanska c. 66, Ivančna Gorica,
– spoj. in tes. mat. - Armex armature
d.o.o., Ljubljanska c. 66, Ivančna Gorica,
– vodomeri – Servis vodomerov, Podrepšek Boštjan, Obrtniška c. 6, Štore.
7. Pogodbena vrednost:
– cevi – 30,376.105 SIT,
– fazoni – 11,262.126,15 SIT,
– armature – 9,731.975,53 SIT,
– spoj. in tes. mat. – 11,883.136,35 SIT,
– vodomeri – 12,234.299,12 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– cevi – 46,086.995 SIT, 30,376.105
SIT,
– fazoni – 11,858.785 SIT, 11,262.126,15
SIT,
– armature – 12,782.411,64 SIT,
9,731.975,53 SIT,
– spoj. in tes. material – 15,068.277
SIT, 11,883.136,35 SIT,
– vodomeri
–
17,493.369
SIT,
12,234.299,12 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 5. 2003.
Javno podjetje Kovod
Postojna, d.o.o.
Št. 14/2002
Ob-93647
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 23. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: blago po odprtih blagovnih skupinah.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo – sklop B, C, D, E,
– Imexa d.o.o., Zaloška c. 163, 1000
Ljubljana – sklop F,
– Sava Trade d.d.,Cesta v Mestni log
90, 1000 Ljubljana – sklop A, I,
– Podjetje TRG d.o.o., Celovška 150,
1000 Ljubljana – sklop H,
– Metalotrg d.o.o., Velika Ligojna
36,1360 Vrhnika – sklop G.
7. Pogodbena vrednost:
– Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7 4202
Naklo– 17,774.389,50 SIT,
– Imexa d.o.o., Zaloška c. 163, 1000
Ljubljana – 12,967.830,41 SIT,
– Sava Trade d.d.,Cesta v Mestni log
90, 1000 Ljubljana – 13,585.353,87 SIT,
– Podjetje TRG d.o.o., Celovška 150,
1000 Ljubljana – 1,306.794,30 SIT,
– Metalotrg d.o.o., Velika Ligojna 36,
1360 Vrhnika – 3,794.688 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: sklop A – 5
ponudb, sklop B – 2 ponudbi, sklop C – 4
ponudbe, sklop D – 5 ponudb, sklop E – 3
ponudbe, sklop F – 4 ponudbe, sklop G –
2 ponudbi, sklop H – 2 ponudbi, sklop I –
7 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop A: 3,670.537 SIT,
1,624.035,62 SIT; sklop B: 6,716.128,70
SIT,
4,690.387
SIT;
sklop
C:
8,820.005,80 SIT, 7,563.197 SIT; sklop
D: 1,582.862 SIT, 885.866,50 SIT; sklop
E: 6,083.397 SIT, 4,634.939 SIT, sklop
F: 23,707.370 SIT, 12.967.830,41 SIT;
sklop G: 4,625.444 SIT, 3,794.688 SIT;
sklop H: 1,415.000 SIT, 1,306.794,30
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SIT; sklop I: 34,895.640,50 SIT,
11,961.318,25 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 82 z dne 20. 9. 2002, Ob-77480.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2003.
Slovenske železnice d.d.
Št. 216/03
Ob-93657
1. Naročnik: VIZ Vrtec Mavrica Izola.
2. Naslov naročnika: OF 15, 6310 Izola, tel. 05/641-85-13.
3. Datum izbire: 4. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava živil in prehrambenih artiklov po posameznih sklopih (za leto
2003 in 2004):
I. sklop: mleko in mlečni izdelki;
II. sklop: meso;
– podskupina: govedina;
– podskupina: teletina;
– podskupina. perutnina;
– podskupina: svinjina;
– podskupina: drobovina;
III. sklop: ribe in morski sadeži;
IV. sklop: zelenjava in sadje
– podskupina: zelenjava;
– podskupina: sadje;
V. sklop: kruh in drobno pecivo;
VI. sklop: mesni izdelki;
VII. sklop: jajca;
VIII. sklop: splošno prehrambeno blago;
IX. sklop: zmrznjena živila.
Kraj dobave: lokacija kuhinje vrtca v Ulici Oktobrske revolucije 11a, 6310 Izola.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: kakovost (30% delež), ponudbena cena (30% delež), plačilni pogoji
(25% delež) in reference (15% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeja, mlekarstvo in sirarstvo d.o.o.,
Arja vas 92, 3301 Petrovce,
II. sklop: meso:
– podskupina govedina: Kras mesnopredelovalna industrija d.d., Šepulje 31, 6210
Sežana,
– podskupina teletina: Kras mesnopredelovalna industrija d.d., Šepulje 31, 6210
Sežana,
– podskupina perutnina: Kras mesnopredelovalna industrija d.d., Šepulje 31,
6210 Sežana,
– podskupina svinjina: Kras mesnopredelovalna industrija d.d., Šepulje 31, 6210
Sežana,
– podskupina drobovina: Kras mesnopredelovalna industrija d.d., Šepulje 31,
6210 Sežana,
III. sklop: ribe in morski sadeži: Mariva
Marikultura, d.o.o., Portorož, Liminjanska
111, 6320 Portorož,
IV. sklop: zelenjava in sadje:
– podskupina zelenjava: naročnik v okviru te podskupine ni prejel dveh pravilnih
ponudb,
– podskupina sadje: naročnik v okviru
te podskupine ni prejel dveh pravilnih
ponudb;

V. sklop: kruh in drobno pecivo: Mlinotest kruh Koper, d.o.o., Mlinotest kruh
Koper, s.r.l., Ulica 15. maja št. 12, 6000
Koper;
VI. sklop: mesni izdelki: Celjske mesnine d.d., Cesta v Trnovlje 17, Celje;
VII. sklop: jajca: naročnik v okviru te podskupine ni prejel dveh pravilnih ponudb;
VIII. sklop: splošno prehrambeno blago:
naročnik v okviru te podskupine ni prejel
dveh pravilnih ponudb;
IX. sklop: zmrznjena živila: Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica.
7. Pogodbena vrednost: vrednosti podane z DDV – letna vrednost:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki:
1,899.162,27 SIT;
II. sklop: meso:
– podskupina govedina: 1,429.596 SIT,
– podskupina teletina: 193.520,60 SIT,
– podskupina perutinina: 1,478.572,25
SIT,
– podskupina svinjina: 613.025 SIT,
– podskupina drobovina: 52.644,20
SIT;
III. sklop: ribe in morski sadeži: 565.068
SIT;
IV. sklop: zelenjava in sadje: /
– podskupina zelenjava: /
– podskupina sadje: /
V. sklop: kruh in drobno pecivo:
1,324.181,74 SIT;
VI. sklop: mesni izdelki: 1,537.553,50
SIT;
VII. sklop: jajca:/
VIII. sklop: splošno prehrambeno blago: /
IX. sklop: zmrznjena živila: 108.337,25
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
X. sklop: mleko in mlečni izdelki:
2,113.761,01 SIT, 1,899.162,27 SIT;
XI. sklop: meso:
– podskupina govedina: 2,022.997,47
SIT, 1,429.596 SIT;
– podskupina teletina: 335.999,76 SIT,
193.520,60 SIT;
– podskupina perutnina: 1,887.118,89
SIT, 1,478.572,25 SIT;
– podskupina svinjina: 955.599,43 SIT,
613.025 SIT;
– podskupina drobovina: 72.217,60 SIT,
52.644,20 SIT;
XII. sklop: ribe in morski sadeži:
697.980,50 SIT, 565.068 SIT;
XIII. sklop: zelenjava in sadje: /
– podskupina zelenjava: /
– podskupina sadje: /
XIV. sklop: kruh in drobno pecivo:
1,324.181,74 SIT, 1,086.540 SIT;
XV. sklop: mesni izdelki: 1,551.821,25
SIT, 1,537.553,50 SIT;
XVI. sklop: jajca: /
XVII. sklop: splošno prehrambeno blago: /
XVIII. sklop: zmrznjena živila: 182.540,40
SIT, 108.337,25 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za sklope in podskupine, za katere
naročnik ni prejel dveh pravilnih ponudb
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(ocenjena letna vrednost skupaj 6,799.597
SIT) bo naročnik izvedel javno naročilo male vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 5. 2003.
VIZ Vrtec Mavrica Izola
Ob-93659
1. Naročnik: Dijaški dom Drava Maribor.
2. Naslov naročnika: Smetanova ulica
67, 2000 Maribor, tel. 02/229-63-70, faks
02/228-26-61.
3. Datum izbire: 4. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava živil in kurilnega olja, Dijaški
dom Drava Maribor, Smetanova ulica 67,
2000 Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponujena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop: meso in mesni izdelki, perutninsko meso in ribe:
1. skupina: svinjsko meso: Mesarstvo
Igor Bračič s.p., Ulica Borcev za severno
mejo 29, 2000 Maribor,
2. skupina: goveje meso: Mesarija in
predelava mesa Stevan Babič s.p., V zavoju
32/c, 2000 Maribor,
3. skupina: telečje meso: Mesarija in
predelava mesa Stevan Babič s.p., V zavoju
32/c, 2000 Maribor,
4. skupina: mesni izdelki: Mesarstvo Igor
Bračič s.p., Ulica Borcev za severno mejo
29, 2000 Maribor,
5. skupina: perutninsko meso: Mesarstvo Igor Bračič s.p., Ulica Borcev za severno mejo 29, 2000 Maribor,
6. skupina: ribe: Ledo, Podjetje za trgovino s sladoledom, zmrznjeno hrano in
storitve, d.o.o., Brnčičeva 29, 1000 Ljubljana; Mariva, Marikultura d.o.o., Liminjanska 111, 6320 Portorož (ponudili sta enako ceno);
2. sklop: mleko in mlečni izdelki in sladoled:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne, Obrat Maribor, Osojnikova 5, 2000 Maribor,
2. skupina: sladoled: Ljubljanske mlekarne, Obrat Maribor, Osojnikova 5, 2000 Maribor;
3. sklop: kruh, pekovski in mlevski izdelki, testenine:
1. skupina: kruh: Pekarna Jager d.o.o.,
Kraljeviča Markoviča 6, 2000 Maribor,
2. skupina: pekovski izdelki: Agro Styria
d.o.o., Pesnica 48, 2211 Pesnica,
3. skupina: mlevski izdelki: Era Petlja
d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,
4. skupina: testenine: Era Petlja d.o.o.,
Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj;
4. sklop: razni prehrambeni artikli in
zmrznjen program:
1. skupina: razni prehrambeni izdelki:
Era Petlja d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,
2. skupina: mlečne čokolade in napolitanke: Mercator SVS d.d. Ptuj, Rogozniška
cesta 8, 2250 Ptuj,
3. skupina: zmznjen program: Ledo, Podjetje za trgovino s sladoledom, zmrznjeno
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hrano in storitve d.o.o., Brnčičeva 29, 1000
Ljubljana;
5. sklop: meso mladih konj, kunčje meso, divjačine: ni bilo ponudb;
6. sklop: kurilno olje - ekstra lahko:
1. skupina: kurilno olje EL: EOC d.o.o.,
Tržaška cesta 37a, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
– za 1. sklop:
1. skupina: svinjsko meso: 3,830.500
SIT,
2. skupina: goveje meso: 3,175.000
SIT,
3. skupina: telečje meso: 616.500 SIT,
4. skupina: mesni izdelki: 5,393.150
SIT,
5. skupina: perutninsko meso: 2,361.000
SIT,
6. skupina: ribe: 265.825 SIT;
– za 2. sklop:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki:
2,781.547,50 SIT,
2. skupina: sladoled: 1,067.210 SIT;
– za 3. sklop:
1. skupina: kruh: 1,617.500 SIT,
2. skupina: pekovski izdelki: 1,945.500
SIT,
3. skupina: mlevski izdelki: 134.790 SIT,
4. skupina: testenine: 443.500 SIT;
– za 4. sklop:
1. skupina: razni prehrambeni artikli:
3,010.605 SIT,
2. skupina: mlečne čokolade in napolitanke: 1,629.726,98 SIT,
3. skupina:
zmrznjem
program:
1,799.649,70 SIT;
– za 5. sklop: ni bilo ponudnikov;
– za 6. sklop:
1. skupina: kurilno olje EL: 9,590.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– za 1. sklop:
1. skupina: svinjsko meso: 7,
2. skupina: goveje meso: 7,
3. skupina: telečje meso: 7,
4. skupina: mesni izdelki: 7,
5. skupina: perutninsko meso: 6,
6. skupina: ribe: 5;
– za 2. sklop:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki: 3,
2. skupina: sladoled: 2;
– za 3. sklop:
1. skupina: kruh: 4,
2. skupina: pekovski izdelki: 5,
3. skupina: mlevski izdelki: 3,
4. skupina: testenine: 3;
– za 4. sklop:
1. skupina: razni prehrambeni artikli: 3,
2. skupina: mlečne čokolade in napolitanke: 2,
3. skupina: zmrznjen program: 3;
– za 5. sklop: ni ponudb;
– za 6. sklop:
1. skupina: kurilno olje - EL: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za 1. sklop:
1. skupina: svinjsko stegno: 5,038.197,50
SIT, 3,830.500 SIT,
2. skupina: goveje meso: 5,113.200 SIT,
3,175.000 SIT,
3. skupina: telečje meso: 976.445 SIT,
616.500 SIT,
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4. skupina: mesni izdelki: 8,117.047 SIT,
5,393.150 SIT,
5. skupina:
perutninsko
meso:
2,912.640 SIT, 2,361.000 SIT,
6. skupina: ribe: 344.500 SIT, 265.825
SIT;
– za 2. sklop:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki:
4,521.714 SIT, 2,781.547,50 SIT,
2. skupina: sladoled: 1,153.380 SIT,
1,067.210 SIT;
– za 3 sklop:
1. skupina: kruh: 3,565.000 SIT,
1,617.500 SIT,
2. skupina: pekovski izdelki: 2,588.100
SIT, 1,945.500 SIT,
3. skupina: mlevski izdelki: 184.775,87
SIT, 134.790 SIT,
4. skupina: testenine: 600.556,18 SIT,
443.500 SIT;
– za 4. sklop:
1. skupina: razni prehrambeni izdelki:
3,171.887,56 SIT, 3,010.605 SIT,
2. skupina: mlečne čokolade in napolitanke: 1,629.726,98 SIT,
3. skupina: zmrznjen program: 2,572.410
SIT, 1,799.649,70 SIT;
– za 5. sklop: ni ponudnikov;
– za 6. sklop:
1. skupina: kurilno olje EL: 9,820.000
SIT, 9,590.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 15 z dne 14. 2. 2003, Ob-87697.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 5. 2003.
Dijaški dom Drava Maribor
Ob-93663
1. Naročnik: Kmetijski inštitut Slovenije.
2. Naslov naročnika: Hacquetova 17,
1000 Ljubljana, tel. 01/28-05-262, faks
01/28-05-255.
3. Datum izbire: 9. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: tekočinski kromatograf, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izbrana je bila ponudba, ki
je po točkovanju ponudbene cene, tehničnih karakteristik, celovitosti ponudbe, garancijskega roka in servisa, uvajanja in nadaljnje pomoči ter referenc dobila največje
število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Chemass d.o.o., Baznikova 40, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 14,750.786 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,888.652 SIT, 13,395.585 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: 7. 5. 2003.
Kmetijski inštitut Slovenije

Št. 404-08-346/2002-23
Ob-93690
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Pooblaščenec za izvedbo postopka oddaje javnega naročila in izbiro najugodnejšega ponudnika: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje.
Naslov pooblaščenca: Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, telefaks
01/431-81-64.
3. Datum izbire: ponudnika se ne izbere. 3. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: specialna vozila za reševanje ob nesrečah v predorih: 6 vozil, Izobraževalni
center za zaščito in reševanje RS, Ig.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudnika se ne izbere.
Pooblaščenec ni izbral nobenega ponudnika, ker ni pridobil nobene pravilne ponudbe.
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: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
632,131.742,40
SIT,
459,027.777,60 SIT.
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. 99-100 z dne
22. 11. 2002, Ob-82024.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-47/2003-11
Ob-93691
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, telefaks
01/431-81-64.
3. Datum izbire: 3. 4. 2003, datum
sklenitve pogodbe: 29. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izolirni dihalni aparati: 147 kosov,
skladišče URSZR, Obvozna pot b.š., Ljubljana – Šentvid.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je pridobil 2 pravilni ponudbi in 3 nepravilne ponudbe. Nepravilne ponudbe niso izpolnjevale splošnih
pogojev naročnika.
Najugodnejšega ponudnika je naročnik
izbral na podlagi najnižje vrednosti pravilne
ponudbe.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MI STAR II d.o.o., Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 35,922.448,80
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,549.774,08 SIT, 35,922.448,80
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Št. 41405-00003/2003 0400 01 Ob-93772
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.
3. Datum izbire: 1. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža pohištvene opreme za potrebe Srednje glasbene in baletne šole Maribor, enota Tabor, Metelkova 58, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena in reference (podrobneje je bilo opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
dodeljeno naročilo: Masind d.o.o.,
Marxova 3, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 14,562.125,57
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 13,688.398 SIT.
9. Število prejetih ponudb: prejetih je
bilo 6 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,717.727,64 SIT; 14,562.125,57
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
Mestna občina Maribor
Št. 44/1417/2003
Ob-93826
1. Naročnik: Elektro - Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 22. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izdelava in dobava omar za zaščito,
vodenje in meritve - dopolnitev in obnova naprav meritev in vodenja v RTP Divača ter zaščitnih naprav sinhronega
kompenzatorja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Bizant Viktor, s.p. Elektromontaža Bizant, Žlebe 3B, 1215
Medvode.
7. Pogodbena vrednost: 61,311.278,44
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 69,286.950 SIT, 61,311.278,44
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51381.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 4. 2003.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
GJS Prenos električne energije
Št. 2/2003
Ob-93833
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik – KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204
Golnik, tel. 04/256-94-44.
3. Datum izbire: 26. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava čistil in papirne
galanterije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponujena cena v
določenem obdobju.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Ivec d.o.o., Heroja Šaranoviča 38, Maribor, Metalka Trgovina
d.d., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Vafra
Comerce d.o.o., Griže 125, 3302 Griže,
Europap d.o.o., Cesta v Šmartno 5, 1000
Ljubljana, Pan Goslar d.o.o., Brest 4, 1292
Ig, Johnson Diversey d.o.o., Linhartova 15,
2000 Maribor, Bent Excellent d.o.o., Dragomelj 82, 1230 Domžale, Sava Trade trgovina in storitve d.d., Cesta v Mestni log
90, 1000 Ljubljana, PRI-MA d.o.o., Igriška
2, 1000 Ljubljana, Harper d.o.o., Vodnikova 187, 1000 Ljubljana, Živila d.d., Cesta
na Okroglo 3, 4202 Naklo.
7. Pogodbena vrednost: Ivec d.o.o.,
4,553.196 SIT, Metalka d.d., 18,399.618
SIT, Vafra d.o.o., 19,466.300 SIT, Europap
d.o.o., 12,879.817 SIT, Pan Goslar d.o.o.,
21,521.908 SIT, Johnson Diversey d.o.o.,
4,053.218 SIT, Bent Excellent d.o.o.,
4,281.418 SIT, Sava Trade d.d., 13,945.285
SIT, PRI-MA d.o.o., 3,544.020 SIT, Harper
d.o.o., 10,009.555 SIT, Živila d.d.,
9,937.269 SIT (vse cene vsebujejo DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo blago naročal mesečno.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 14. 2.
2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 5. 2003.
Bolnišnica Golnik – KOPA
Ob-93866
1. Naročnik: Dijaški dom Tezno.
2. Naslov naročnika: Zolajeva ulica 13,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 23. 4. 2003.
4. Vrsta blaga ter kraj dobave: živila in
prehrambeni izdelki po blagovnih skupinah, dobava v Dijaški dom Tezno.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost
skupine oziroma najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
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6. Ime in naslov dobaviteljev po posameznih skupinah, ki jim je naročilo dodeljeno:
skupina 1: Mesarstvo Nikl, Betnavska
122, Maribor,
skupina 2: MIR Gornja Radgona, Lackova 22, Gornja Radgona,
skupina 3: Mariva, Liminjanska 111, Portorož,
skupina 4: Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva 63, Ljubljana,
skupina 5: Kruh pecivo, Ulica Jožice
Flander 2, Maribor,
skupina 6: Kruh pecivo, Ulica Jožice
Flander 2, Maribor,
skupina 7: Geaprodukt, Dolenjska cesta 244, Ljubljana,
skupina 8: MM Kaučič, Gornji Ivanjci 21,
Spodnji Ivanjci,
skupina 9: Intersad, Ižakovci 73, Beltinci,
skupina 10: Mercator Ptuj, Rogozniška
cesta 8, Ptuj,
skupina 11: Mlinotest, Tovarniška cesta 14, Ajdovščina,
skupina 12: ERA Petlja, Ob Dravi 3, Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
skupina 1: 9,040.000 SIT,
skupina 2: 1,128.135,26 SIT,
skupina 3: 1,441.500 SIT,
skupina 4: 1,309.848,90 SIT,
skupina 5: 5,382.500 SIT,
skupina 6: 458.000 SIT,
skupina 7: 1,243.084,50 SIT,
skupina 8: 147.440 SIT,
skupina 9: 195.300 SIT,
skupina 10: 421.799,18 SIT,
skupina 11: 420.112,10 SIT,
skupina 12: 4,012.124 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 31.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave prve faze
omejenega postopka: Uradni list RS, št. 24
z dne 7. 3. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2003
Dijaški dom Tezno
Št. 1/4/2003
Ob-93877
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-25, faks
01/300-39-12.
3. Datum izbire: 25. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. sklop: laboratorijski potrošni material,
2. sklop: potrošni material za vakuumski odvzem krvi,
3. sklop: laboratorijski testi,
4. sklop: originalni Coulterjevi hematološki reagenti.
Kraj dobave: naročnik (laboratoriji oziroma ordinacije).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 90%, reference ponudnika 10%.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop: laboratorijski potrošni material:
Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100,
Ljubljana,
2. sklop: potrošni material za vakuumski
odvzem krvi: Medias International d.o.o.,
Leskoškova 9D, Ljubljana,
3. sklop: laboratorijski testi:
– Dr. Gorkič d.o.o., Nova vas 22, Logatec,
– Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, Ljubljana,
– Maritim d.o.o., Tacenska 20, Ljubljana,
– Medis d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana,
– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
4. sklop: originalni Coulterjevi hematološki reagenti: Kemofarmacija d.d., Cesta
na Brdo 100, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: laboratorijski potrošni material:
15,149.152,24 SIT,
2. sklop: potrošni material za vakuumski
odvzem krvi: 27,489.684,80 SIT,
3. sklop: laboratorijski testi:
– Dr. Gorkič d.o.o.: 3,992.507,40 SIT,
– Iris d.o.o.: 441.211,20 SIT,
– Maritim d.o.o.: 3,719.217,25 SIT,
– Medis d.o.o.: 5,251.178,60 SIT,
– Sanolabor d.d.: 8,747.607,80 SIT,
4. sklop: originalni Coulterjevi hematološki reagenti: 12,910.233,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: laboratorijski potrošni material: 4,
2. sklop: potrošni material za vakuumski
odvzem krvi: 2,
3. sklop: laboratorijski testi: 8,
4. sklop: originalni Coulterjevi hematološki reagenti: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: laboratorijski potrošni material:
116,856.589,33 SIT, 15,149.152,24 SIT,
2. sklop: potrošni material za vakuumski odvzem krvi: 33,013.389,20 SIT,
27.489.684,80 SIT,
3. sklop:
laboratorijski
testi:
26,253.424,36 SIT, 5,251.169,66 SIT (delne ponudbe),
4. sklop: originalni Coulterjevi hematološki reagenti: 13,711.626,72 SIT,
12,910.233,60 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: 9. 5. 2003.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 961-4/02
Ob-93896
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška ulica 12,
1000 Ljubljana, tel. 01/200-23-50, faks
01/425-98-23.
3. Datum izbire: 31. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava pisarniškega
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materiala (skupina 1) in drugega potrošnega materiala (skupina 2).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost ponudbenega predračuna za posamezno skupino
blaga, izbrani ponudnik je ponudil najnižjo
ceno za oba razpisana sklopa.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Set Trgovina, d.o.o.,
Vevška cesta 52, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 77,000.000
SIT (z vračunanim DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 1: 61,520.985,85 SIT + DDV,
49,084.444,53 SIT + DDV,
– skupina 2: 7,199.216,40 + DDV,
6,011.760 SIT + DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: II. faza/2.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 41/02, Ob-68635.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 5. 2003.
Zavod RS za zaposlovanje
Št. 29
Ob-93969
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 30. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 8,300.000 kosov kuvert, 490.000
kosov oblazinjenih kuvert, 2,000.000
kosov plačilni nalog BN 01, 150.000
kosov vrednostnih pisem, 5.000 kosov
papirnih valjev, 45.000 kosov tipizirane
paketne embalaže, 19.000 kosov kartonske embalaže, 36.000 kosov vložnih kartonov, 40.000 kosov oddajnih
knjig, 700.000 kosov varnostnih zalepk, 100.000 kosov obrazec menična
golica, 20.000 kosov letalsko pismo in
3.500 kosov lepenčnih kuvert.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena po postavki.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DZS d.d., Divizija trgovina, Mali trg 6, 1538 Ljubljana, Mladinska knjiga Birooprema, d.d., Dunajska 121,
1000 Ljubljana, LA MIL, d.o.o., Ljubljanska
cesta 67, 1330 Kočevje, INO, d.o.o., Polže 24, 3202 Nova Cerkev, Krojan d.o.o.,
Savska 13, 1230 Domžale in GAFEM,
d.o.o., Tržaška cesta 23, 2000 Maribor. Za
postavki papirni valj 535 FI 80 mm in papirni valj 350 FI 80 mm se postopek oddaje
naročila ponovi v skladu z ZJN-1, ker je
prispela samo ena ponudba.
7. Pogodbena vrednost:
– DZS d.d., 17,803.000 SIT brez DDV,
– Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
12,534.000 SIT brez DDV,
– LA MIL, d.o.o., 10,565.000 SIT brez
DDV,
– INO, d.o.o., 788.000 brez DDV,
– Krojan d.o.o., 1,245.300 SIT brez
DDV,

– GAFEM, d.o.o., 6,659.000 SIT brez
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 24,619.000 SIT, 17,803.000 SIT;
– 13,133.500 SIT, 12,534.000 SIT;
– 16,455.000 SIT, 10,565.000 SIT;
– 1,290.000 SIT, 788.000 SIT;
– 1,460.400 SIT, 1,245.300 SIT;
– 8,643.220 SIT, 6,659.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 5. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 01/2002
Ob-93987
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 3. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil in materiala za prehrano, Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: skupina V. jajca: Kmetijska zadruga Cerklje z.o.o., Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje.
7. Pogodbena vrednost: 1,379.035 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,479.940 SIT, 1,379.035 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001, Ob-55962.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
Splošna bolnišnica Jesenice

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 17123-04-403-100/2002 Ob-93627
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
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2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 3. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dobava in zamenjava
oken v PVC izvedbi ter zunanjih in
notranjih polic, z ostalimi potrebnimi
deli.
Kraj izvedbe je objekt Samski dom, Ul.
Jožeta Jame 8, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis je prispelo
10 pravočasnih ponudb. Naročnik je pri
analizi ponudb ugotovil, da ponudbi dveh
ponudnikov ne ustrezata v celoti zahtevam
predmetne razpisne dokumentacije, zato
sta bili izločeni iz nadaljnje analize. Ostale
ponudbe so pravilne in primerne. Naročnik je izbral najugodnejšo ponudbo, kot je
navedeno v 6. točki te objave, in sicer
ponudbo, ki je ustrezala edinemu merilu
cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kovinoplastika Lož d.d.,
Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri
Ložu.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je 29,965.675,52 SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 48,453.803,66 SIT z DDV,
29,965.675,52 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 110-112 z dne 11. 10.
2002, Ob-84003.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 5. 2003
Ministrstvo za notranje zadeve

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.

Št. 110-1/03
Ob-93891
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. 300-99-75 in faks
01/300-99-74.
3. Datum izbire: 1. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba zapiranja intervencijskih prehodov preko srednjega ločilnega pasu na avtocestah – po postopku s po 1. točki drugega odstavka 20. člena ZJN-1 po predhodni objavi naročila za
odprti postopek.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za dodelitev je bila
najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška 10, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 28,707.286,08
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,707.286,08 SIT.

Št. 01/2003
Ob-93992
1. Naročnik: Krajevna skupnost Šmartno na Pohorju.
2. Naslov naročnika: Šmartno na Pohorju 19, 2315 Šmartno na Pohorju.
3. Datum izbire: 11. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja mrliške vežice
v Šmartnem na Pohorju.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: merila: cena, reference, datum zaključka del in druge ugodnosti. Izbrani ponudnik je ponudil drugo
najcenejšo izvedbo del, se uvrstil na četrto
mesto pri kriteriju vrednost referenčnih
objektov, imel največje število potrjenih
referenčnih objektov, ponudil najkrajši
rok izvedbe pogodbenih del in dodatno
ugodnost pri podaljšanju plačilnega roka.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: IPI d.o.o. Rogaška
Slatina, Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška
Slatina.
7. Pogodbena vrednost: 31,323.807,62
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.

Št. 351-17/02
Ob-93897
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,
8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.
3. Datum izbire: 22. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja Osnovne šole in
telovadnice Podzemelj pri Metliki.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena – 90%,
– reference – 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Begrad d.d., gradbeništvo, trgovina, inženiring, Kočevarjeva 4,
8000 Novo mesto.
7. Pogodbena
vrednost:
390,321.354,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 555,101.884 SIT, 390,321.354,80 SIT.
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. 78 z dne 6. 9.
2002, Ob-76849.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 5. 2003.
Občina Metlika

Št.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,010.055,72 SIT, 30,998.494,68
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: 12. 5. 2003.
Krajevna skupnost
Šmartno na Pohorju

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 56459/03
Ob-93625
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, telefaks 01/425-70-66, tel.
01/478-63-00.
3. Datum izbire: 16. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: računalniške in sorodne storitve (7. kategorija,
priloga I A) – izdelava sistemske analize
in načrta poslovno-informacijskega sistema glavne knjige zakladnice in sistema povezav s proračunom RS, vključno
z odnosi med proračunom RS in EU n(v
nadaljevanju GKZ-PEU) in priprava specifikacij za razpis in pridobitev zunanjega izvajalca informacijske podpore
GKZ-PEU.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
a) najugodnejše razmerje glede na ponujeno ceno in časovno izvedbo naloge;
upošteva se količnik med ponujeno ceno in
časom izvršitve naročila, utež 0,45,
b) število implementiranih informacijskih
modelov v okolju poslovnih bank in v državnih administracijah, utež 0,30,
c) število razvitih informacijskih modelov
s področja zakladniških informacijskih sistemov v okolju poslovnih bank in v državnih administracijah, utež 0,25.
Zaradi cene, ki presega v sklepu o oddaji javnega naročila ocenjeno vrednost in s
tem zagotovljena sredstva za izvedbo naročila, ter zaradi tehničnih pomanjkljivosti v
obeh ponudbah, se obe ponudbi zavrneta
kot nesprejemljivi.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: javno naročilo ni bilo dodeljeno.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 124,691.833,14 SIT; 42,307.494,96 SIT.

Stran

2588 / Št. 45 / 16. 5. 2003

11. Morebitne druge informacije o
naročilu: naročnik bo opravil novi postopek oddaje predmetnega javnega naročila.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 5. 2003.
Ministrstvo za finance
Št. 3/2002
Ob-93631
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica
15, 1518 Ljubljana, faks 01/232-03-73.
3. Datum izbire: 16. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje poslovnih prostorov in dobava sanitarno-higienskega materiala in čistil.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo dodeljeno
na podlagi meril: cena storitve 70 točk, reference ponudnika 20 točk in ISO certifikat
10 točk. Izbrani ponudnik je imel najugodnejšo ponudbo, ki je po merilih prejela največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop I: Hernaus d.o.o., Kopališka 2,
3320 Velenje,
– sklop II.A: Manicom d.o.o., Linhartova 13, 1000 Ljubljana,
– sklop II.B: Manicom d.o.o., Linhartova 13, 1000 Ljubljana,
– sklop III: SŽ – ŽIP d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana,
– sklop IV: SŽ – ŽIP d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana,
– sklop V: SŽ – ŽIP d.o.o., Kolodvorska
ulica 11, 1000 Ljubljana,
– sklop VI: ISS Servisystem – storitve in
trgovina d.o.o., Ptujska cesta 95, 2000 Maribor,
– sklop VII: ISS Servisystem – storitve in
trgovina d.o.o., Ptujska cesta 95, 2000 Maribor,
– sklop VIII: Manicom d.o.o., Linhartova 13, 1000 Ljubljana,
– sklop IX.A: ISS Servisystem – storitve
in trgovina, d.o.o., Ptujska cesta 95, 2000
Maribor,
– sklop IX.B: ISS Servisystem – storitve
in trgovina, d.o.o., Ptujska cesta 95, 2000
Maribor,
– sklop X: SŽ – ŽIP d.o.o., Kolodvorska
ulica 11, 1000 Ljubjana,
– sklop XI: ISS Servisystem – storitve in
trgovina d.o.o., Ptujska cesta 95, 2000 Maribor,
– sklop XII: ISS Servisystem – storitve in
trgovina d.o.o., Ptujska cesta 95, 2000 Maribor,
– sklop XIII: ISS Servisystem – storitve
in trgovina d.o.o., Ptujska cesta 95, 2000
Maribor,
– sklop XIV: ISS Servisystem – storitve
in trgovina d.o.o., Ptujska cesta 95, 2000
Maribor,
– sklop XV: ISS Servisystem – storitve in
trgovina d.o.o., Ptujska cesta 95, 2000 Maribor,
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– sklop XVI: ISS Servisystem – storitve
in trgovina d.o.o., Ptujska cesta 95, 2000
Maribor,
– sklop XVII: ISS Servisystem – storitve
in trgovina d.o.o., Ptujska cesta 95, 2000
Maribor,
– sklop XVIII: ISS Servisystem – storitve
in trgovina d.o.o., Ptujska cesta 95, 2000
Maribor,
– sklop XIX: Hernaus d.o.o., Kopališka 2,
3320 Velenje,
– sklop XX: ISS Servisystem – storitve
in trgovina d.o.o., Ptujska cesta 95, 2000
Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop I: 17,877.196,80 SIT,
– sklop II.A: 1,782.000 SIT,
– sklop II.B: 3,734.579,50 SIT,
– sklop III: 324.820,80 SIT,
– sklop IV: 285.949,40 SIT,
– sklop V: 249.134,40 SIT,
– sklop VI: 333.379,40 SIT,
– sklop VII: 1,830.508 SIT,
– sklop VIII: 1,974.248,60 SIT,
– sklop IX.A: 3,316.283 SIT,
– sklop IX.B: 5,605.327,70 SIT,
– sklop X: 223.905,60 SIT,
– sklop XI: 751.574,40 SIT,
– sklop XII: 428.866,40 SIT,
– sklop XIII: 472.727,90 SIT,
– sklop XIV: 460.878,10 SIT,
– sklop XV: 1,631.278,50 SIT,
– sklop XVI: 1,395.521,40 SIT,
– sklop XVII: 1,326.245,80 SIT,
– sklop XVIII: 428.893,60 SIT,
– sklop XIX: 267.742,90 SIT,
– sklop XX: 461.781,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop I: 10,
– sklop II.A: 8,
– sklop II.B: 8,
– sklop III: 7,
– sklop IV: 8,
– sklop V: 7,
– sklop VI: 7,
– sklop VII: 9,
– sklop VIII: 8,
– sklop IX.A: 8,
– sklop IX.B: 8,
– sklop X: 8,
– sklop XI: 8,
– sklop XII: 8,
– sklop XIII: 9,
– sklop XIV: 8,
– sklop XV: 10,
– sklop XVI: 9,
– sklop XVII: 6,
– sklop XVIII: 7,
– sklop XIX: 7,
– sklop XX: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop I: 34,344.000 SIT, 17,877.196,80
SIT,
– sklop II.A: 2,484.000 SIT, 1,782.000
SIT,
– sklop II.B: 5,302.180,80 SIT,
3,734.579,50 SIT,
– sklop III: 530.985,60 SIT, 324.820,80
SIT,
– sklop IV: 531.256,30 SIT, 285.949,40
SIT,

– sklop V: 530.121,60 SIT, 249.134,40
SIT,
– sklop VI: 529.940,70 SIT, 321.703,70
SIT,
– sklop VII: 2,906.900,50 SIT, 1,830.508
SIT,
– sklop VIII: 4,204.418,40 SIT,
1,974.248,60 SIT,
– sklop IX.A: 4,827.864,40 SIT,
3,316.283 SIT,
– sklop IX.B: 8,077.708,80 SIT,
5,513.356,80 SIT,
– sklop X: 476.438,40 SIT, 223.905,60
SIT,
– sklop
XI:
1,009.108,80
SIT,
751.574,40 SIT,
– sklop XII: 519.062,40 SIT, 428.866,40
SIT,
– sklop XIII: 596.102,40 SIT, 472.727,90
SIT,
– sklop XIV: 577.238,40 SIT, 460.878,10
SIT,
– sklop XV: 2,360.877,10 SIT,
1,631.278,50 SIT,
– sklop XVI: 2,600.056,80 SIT,
1,395.521,40 SIT,
– sklop
XVII:
2,088.576
SIT,
1,326.245,80 SIT,
– sklop XVIII: 1,181.793,60 SIT,
428.893,60 SIT,
– sklop XIX: 562.435,20 SIT, 267.742,90
SIT,
– sklop XX: 1,149.776,64 SIT, 461.781,80
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 5. 2003.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 90425-1/2003-7
Ob-93635
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Datum izbire: 2. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: zajem podatkov za topografsko bazo večje natančnost in izdelava geodetskih podlag
za prikaz prostorskih planskih aktov na
osnovi TOPO 5: območje 1 (60 listov
merila 1: 5000), območje 2 (60 listov
merila 1: 5000) in območje 3 (68 listov
merila 1: 5000).
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: cena (do 75 točk),
izkušnje in reference ponudnika na primerljivih delih (do 15 točk), ustreznost
projektne skupine (ključnega osebja) (do
10 točk).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: območje 1: Geodetski zavod Slovenije d.d., Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana; območje 2: Geodetski zavod Celje d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, 3000
Celje; območje 3: Geodetski zavod Slovenije d.d., Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana.
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Št.

7. Pogodbena vrednost: območje 1:
15,696.000 SIT; območje 2: 17,892.000
SIT, območje 3: 5,059.200 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: območje 1: predvidoma 50%; območje 2: predvidoma 50%;
območje 3: predvidoma 50%.
9. Število prejetih ponudb: območje 1:
2; območje 2: 2; območje 3: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: območje 1: 16,105.800 SIT,
15,696.000 SIT; območje 2: 18,738.900
SIT, 17,892.000 SIT; območje 3:
5,528.400 SIT, 5,059.200 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: 8. 5. 2003.
Geodetska uprava Republike
Slovenije

Na podlagi 5. točke objave javnega razpisa obveščamo, da se zaradi porabe sredstev predvidenih za prej omenjeni javni
razpis:
– 19. maja 2003 zaključi zbiranje vlog,
– 16. maja 2003 preneha z razdeljevanjem razpisne dokumentacije,
– 17. maja 2003 preneha z izvajanjem
servisa predlagateljem vlog s strani energetskih svetovalcev za izračun zmanjšanja
izgub toplote z ukrepi v stanovanjskih
stavbah.
Agencija Republike Slovenije za
učinkovito rabo energijo

Št. 24/03
Ob-93763
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: rekonstrukcija 6kV blokov 2BBA in BCA (1 A, zap.
št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, v skladu s 1. točko drugega odstavka 20. člena
ZJN. Merila: cena s plačilnimi pogoji – 80
točk, reference – 20 točk. Naročilo je prejel ponudnik, ki je zbral največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Esotech d.d., Preloška
cesta 1, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 19,650.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,239.000 SIT, 19,650.000 SIT.
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. 13 z dne 7. 2. 2003,
Ob-87157.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 99/02
Ob-93970
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p.
2374,
1001
Ljubljana,
tel.
01/588-95-60, telefaks 01/588-95-09.
3. Datum izbire: 14. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: sanacija rezervoarjev za skladiščenje mazuta.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena – 60%;

– reference – 35%;
– garancijska doba – 5%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nafta Lendava, d.o.o.,
Rudarska cesta 1, 9220 Lendava.
7. Pogodbena vrednost: 32,373.800
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,972.900 SIT, 32,373.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: neuspeli javni razpis je bil prvič objavljen v Uradnem listu RS, št. 93 z dne
4. 11. 2002, Ob-80345.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 4. 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Javni razpisi
Popravek
Št. 17123-02-403-36/2003/4 Ob-94069
V javnem razpisu za izbiro dobavitelja
opreme za nadzor državne meje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 42 z dne 9. 5.
2003, Ob-93083 in 93084, se:
– v Ob-93083 popravi 15. točka objave
tako, da se le-ta pravilno glasi:
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 4 mesecev od podpisa pogodbe.
– v Ob-93084 popravi 15. točka objave
tako, da se le-ta pravilno glasi:
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 4 months after signature
of the Contract.
Ministrstvo za notranje zadeve
Objava o porabi sredstev
Št. 3161-6/2003
Ob-94033
Agencija RS za učinkovito rabo energije je 14. marca 2003 v Uradnem listu RS,
št. 27 objavila javni razpis za finančne
spodbude za investicije v povečanje energetske učinkovitosti v starejših stanovanjskih stavbah v višini sredstev do 60 milijonov tolarjev.

Št. 170/93
Ob-93876
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št 6/03), in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02),
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na
področjih premične kulturne dediščine
in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letu
2003 financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(projektni razpis 6, oznaka PR6-03)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana.
1. Predmet razpisa in razpisno področje
Predmet razpisa je financiranje kulturnih projektov nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe,
gospodarskih družb in tistih javnih zavodov, ki v letu 2003 niso bili neposredno
pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta s strani ministrstva, ter
posameznikov, ki delujejo na področju premične kulturne dediščine in knjižnične dejavnosti. Razpis se nanaša samo na področji premične kulturne dediščine in dejavnosti splošnih knjižnic.
2. Pomen izrazov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zasebni zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnem področju. Javni
zavodi so pravne osebe, registrirane za
opravljanje javne službe na področju premične kulturne dediščine ali knjižnične dejavnosti (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Projekt je posamična aktivnost, ki je po
vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota. Vsebino in celotni obseg projekta je moč
razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca
in obveznih prilog.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega do 70% vseh
predvidenih stroškov in ne sme presegati
višine 1/5 vseh razpoložljivih sredstev predvidenih v razpisu, razen za projekte nakupa
bibliobusa, kjer zaprošeni znesek lahko dosega do 50% vseh predvidenih stroškov.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
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3. Razpisni področji: premična kulturna
dediščina in knjižnična dejavnost
Razpisno področje obsega naslednje
možne projekte:
a) v okviru premične kulturne dediščine:
promocija – razstavna dejavnost, podporni
projekti na področju varovanja premične kulturne dediščine,
b) v okviru knjižnične dejavnosti: izobraževanje, bralna kultura in knjižnična vzgoja,
informacijsko opismenjevanje, projekti za
narodne skupnosti in romsko skupnost, nakup bibliobusa.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine ali knjižnične dejavnosti ter za posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: kopija izpiska iz registra, iz katere je razvidno,
da je predlagatelj registriran za opravljanje
dejavnosti- izpisek ne sme biti starejši od
šestih mesecev; razen če je prijavitelj posredoval kopijo izpiska iz registra že v okviru drugega razpisa ministrstva za leto 2003;
posamezniki obvezno predložijo seznam referenc);
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2002, izpolnili vse
svoje obveznosti do ministrstva (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja o
izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva v letu 2002);
– predlagajo projekte, katerih zaprošeni
znesek financiranja ne presega 70% vseh
predvidenih stroškov, razen za projekte nakupa bibliobusa, kjer zaprošeni znesek lahko
dosega do 50% vseh predvidenih stroškov
(obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja o nepreseganju finančnega deleža, ki
vsebuje tudi navedbo predvidenih finančnih
virov za pokritje preostalega deleža);
– ne prijavljajo vsebin, ki so že bile izbrane ali zavrnjene na programskem ali projektnem razpisu ministrstva v letih 2002 ali
2003. Izjema so projekti, ki so bili podprti
za izvedbo prve faze – priprave (obvezno
dokazilo: originalna izjava o tem, da projekt
ni bil izbran ali zavrnjen na programskem ali
projektnem razpisu ministrstva v letih 2002
ali 2003);
– ne prijavljajo projektov, izbranih na razpisu Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava o
tem, da predlagatelj ne sodeluje na razpisu
z že izbranimi programskimi enotami);
– ne prijavljajo več kot dveh projektov.
4.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje ministrica
za področja, ki so predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev in
nepopolnih vlog.
Strokovni komisiji za premično kulturno
dediščino in knjižnično dejavnost bosta vloge predlagateljev obravnavali na podlagi razpisnih kriterijev.
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5. Razpisni kriteriji
Predvidena kakovost, uspešnost in izvedljivost predlaganega projekta:
– stopnja celovitosti in zaokroženosti;
– tehtnost vsebinske obrazložitve in
utemeljitve koncepta ter
– predvidena pravočasna, uspešna in
kakovostna izvedba;
– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v
slovenskem kulturnem prostoru in/ali v
mednarodni javnosti;
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi sredstvi ali
sredstvi iz drugih virov;
– predvidena dostopnost (število obiskovalcev, udeležencev) in predvideni doseg
po načelu teritorialnosti (slovenski kulturni
prostor, mednarodna javnost);
– verjetnost večletnega sodelovanja na
slovenski in/ali na mednarodni ravni;
– stopnja izvedljivosti projekta;
– realno ovrednoten in uravnotežen projekt.
6. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje.
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni
kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Na razpisu bodo izbrani tisti projekti,
ki jih bo ministrstvo na predlog strokovne
komisije uvrstilo na seznam odobrenih projektov. Najvišje število prejetih točk za posamezni projekt je 35 točk. Najnižji seštevek točk na posameznem projektu, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 20 točk. Višina
odobrenih sredstev za projekte bo odvisna
od višine prejetih točk. Ocenjevanje projektov bo potekalo opisno po naslednji opisni
vrednostni lestvici: zelo kakovostno (5 točk),
kakovostno (4 točke), ustrezno (3 točke),
zadovoljivo (2 točki), nezadovoljivo (1 točka).
7. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa (PR 6 – 03), znaša:
a) premična kulturna dediščina: okvirno
30,000.000 SIT za predvidoma 8 – 10 izbranih predlagateljev,
b) knjižnična dejavnost: za projekte nakupa bibliobusa okvirno 24,000.000 SIT za
predvidoma enega izbranega predlagatelja,
za druge projekte okvirno 21,000.000 SIT
za predvidoma 15-20 izbranih predlagateljev.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2003
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto
2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02).
9. Razpisni rok: razpis se začne 16. 5.
2003 in zaključi 17. 6. 2003.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce po vrstah projektov,
– prilogo “izjave predlagatelja o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev“,
– ocenjevalne liste.

Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce,
– potrdilo o registraciji oziroma seznam
referenc (razen če je prijavitelj posredoval
kopijo izpiska iz registra že v okviru drugega razpisa ministrstva za leto 2003),
– podpisane in ožigosane izjave predlagatelja o izpolnjevanju pogojev,
– obvezne priloge.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij, ipd.).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu za ustrezno vrsto projekta in
mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavi dva projekta, mora vsak
projekt poslati v ločeni kuverti in za vsak
projekt priložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5, 1000
Ljubljana do 17. 6. 2003 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zapečatenI kuverti z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis 2003 z obvezno navedbo razpisnega področja (Premična kulturna dediščina/knjižnična dejavnost) z oznako PR6
-03. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
11.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 17. 6. 2003 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
11.3. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
11.4 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v
celoti je možno le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se
dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
12. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– nepopolne vloge.
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij
in pojasnil: Vida.Koporc@gov.si, Jelka.Gazvoda@gov.si.
13. Uradne ure in vpogled v razpisno
dokumentacijo
Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. Po
telefonu in elektronskih medijih ministrstva
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so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9.
do 11. ure.
Zainteresiranim osebam je omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje obvestilo o
rezultatih strokovne presoje in ocenjevanja
vlog s strani strokovnih komisij najkasneje v
enem mesecu po zaključku odpiranja vlog,
ki se bo začelo 19. 6. 2003.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa in največ do vrednosti, določenih s
tem razpisom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 404-03-13/2003/7
Ob-93985
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana in Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, na podlagi
12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02) in 8. člena
Pravilnika o usposabljanju in vključevanju
mladih raziskovalcev v gospodarstvo (Ur. l.
RS, št. 66/02) objavljata
javni razpis
za financiranje usposabljanja mladih
raziskovalcev iz gospodarstva za
pridobitev doktorata znanosti v letu
2003
1. Ime in naslov uporabnikov proračunskih sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, 1000 Ljubljana in Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je financiranje usposabljanja
mladih raziskovalcev iz gospodarstva za pridobitev doktorata znanosti.
3. Pogoji javnega razpisa:
a) Kandidata za mladega raziskovalca
(v nadaljevanju: kandidat) lahko prijavi pravna oseba, ki se ukvarja z gospodarsko
dejavnostjo, tehnološki center ali regionalna razvojna agencija (v nadaljevanju:
predlagatelj), če ima v svoji sestavi raziskovalno-razvojno skupino ali izkazuje
sodelovanje z raziskovalno skupino organizacije, ki bo usposabljala mladega raziskovalca.
b) Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– je državljan Republike Slovenije ali Slovenec brez slovenskega državljanstva, ki se
lahko izobražuje v Republiki Sloveniji pod
enakimi pogoji kot državljan Republike Slovenije,
– je tuj državljan, pod pogojem, da se
uporablja načelo vzajemnosti,
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima povprečno študijsko oceno vseh
izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8, oziroma izjemoma tudi nižjo, če je že vpisan
na podiplomski študij,
– ni starejši od 33 let s tem, da predloži
dokumentacijo o raziskovalnih rezultatih in
oceno le-teh.
c) Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obra-

zec (Obr.: MR-gosp-2003) in samostojne
priloge:
– okvirni program raziskovalnega usposabljanja na razvojno-raziskovalnih projektih
predlagatelja ali projektih raziskovalne skupine organizacije, kjer bo potekalo usposabljanje,
– seznam raziskovalno-razvojnih projektov predlagatelja v izvajanju ali načrtovanih,
– pregled projektov raziskovalne skupine, relevantnih za program usposabljanja
kandidata in za razvoj predlagatelja,
– razvojni program organizacije,
– dokazilo o državljanstvu,
– dokazilo o izobrazbi (dokazilo o opravljeni diplomi oziroma zagovoru magisterija
je treba dostaviti Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport najkasneje do 15. 9. 2003),
– dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija in dokazilo o opravljenih izpitih na podiplomskem študiju, če je kandidat
že vpisan,
– pisno izjavo predlagatelja, da bo kandidata v času usposabljanja razbremenil
delovnih dolžnosti, ki niso v funkciji raziskovalno-razvojnega dela in podiplomskega študija,
– pisno izjavo kandidata, da se lahko
osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma sezname, določene
s pravilnikom.
4. Merila za ocenjevanje prijav:
a) Ustreznost mentorja se oceni z vidika
mednarodnih znanstvenih referenc in njegove uspešnosti pri prenosu znanja in dosedanjem usposabljanju mladih raziskovalcev. Mentor mora izpolnjevati pogoje, določene s predpisi s področja raziskovalne dejavnosti:
– imeti mora doktorat znanosti,
– objavljena znanstvena dela v mednarodno priznanih publikacijah, v zadnjih petih letih,
– biti mora v delovnem razmerju v raziskovalni skupini,
– sodelovati mora v vsaj enem raziskovalno-razvojnem projektu, ki ga financirata
ministrstvi.
b) Ustreznost raziskovalne skupine, kjer
bo usposabljanje potekalo, se oceni na podlagi znanstvene odličnosti, inovativnosti in
njenega pomena za razvoj področja, povezanosti raziskovalne skupine z uporabniki,
doseženih rezultatih raziskovalne skupine
pri dosedanjem usposabljanju mladih raziskovalcev ter ocene kadrovskih potreb in
razvojnih možnosti področja.
c) Ustreznost kandidata se oceni z vidika uspešnosti dodiplomskega oziroma podiplomskega študija, starosti kandidata, prejetih nagradah in priznanjih in morebitnih
raziskovalnih rezultatih.
d) Program usposabljanja se oceni z vidika zahtevnosti programa, njegove zasnove in relevance pomembne za gospodarstvo.
5. Čas financiranja doktorskega usposabljanja je največ štiri leta in šest mesecev.
6. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: orientacijska višina sredstev za izvedbo programa razpisa v letu 2003, ki se bo
začel izvajati s 1. 10. 2003, je 47 mio SIT,
za leto 2004 pa 190 mio SIT. Za obdobje
2005-2008 je financiranje usposabljanja
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vezano na sprejem proračuna za vsakokratno proračunsko leto ter na zagotovitev namenskih sredstev za financiranje
po tem javnem razpisu v posameznem proračunu.
7. Oblika, rok in način oddaje prijav:
a) Opremljenost prijave:
– vidna označba: “Ne odpiraj – prijava
za financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev iz gospodarstva“;
– naslov: Ministrstvo za šolstvo znanost
in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana;
– naslov predlagatelja.
V vsaki poslani pošiljki z oznako “Ne odpiraj – prijava na javni razpis za financiranje
usposabljanja mladih raziskovalcev iz gospodarstva“ je lahko samo ena prijava, skupaj s fotokopijo.
b) Ovojnica s prijavo za financiranje mora z oznako: “Ne odpiraj – prijava za financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev
iz gospodarstva“, prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto
prenosa te pošiljke, do vključno 24. junija
2003 do 12. ure.
8. Datum odpiranja prijav: v roku dostavljene in pravilno označene prijave bo odprla
Komisija za odpiranje prijav, dne 2. julija
2003 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana.
Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene, ter prijave, ki ne izpolnjujejo
razpisnih pogojev bodo vrnjene predlagatelju.
9. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: predlagatelji bodo o rezultatih izbora kandidatov predvidoma obveščeni v 45 dneh od zaključka
razpisa.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in razpisna dokumentacija sta zainteresiranim na voljo pri
recepciji Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport vsak delavnik od 7. do 16. ure ali na
spletni strani http//www.mszs.si.
11. Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 01/478-32-51 (mag. Janez
Cetin, Ministrstvo za gospodarstvo) ali
01/478-46-10 (Silva Bodanec – Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport).
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 404-03-26/2003
Ob-94100
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 66/01, 53/02, 80/02 in 88/02),
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega sodelovanja
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96,
11/98 in 48/99 in 46/01), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (Ur. l.
RS, št. 17/96, MP 4/96) in na podlagi Protokola šestega zasedanja skupnega odbora
za znanstveno in tehnološko sodelovanje
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško z dne 26. 11. 2002, Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja

Stran

2592 / Št. 45 / 16. 5. 2003

javni razpis
za sofinanciranje
znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško v letih 2004 in 2005
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je:
– sofinanciranje medsebojnih obiskov
(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
hrvaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne
raziskovalne projekte, in sicer: krajši obiski
do 12 dni in daljši obiski od 1 do 3 mesecev, v naslednji višini:
– prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih na Hrvaškem,
– stroški bivanja v Domu podiplomcev oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice za hrvaške raziskovalce
ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki
obiski),
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
440 EURO mesečno v SIT (za namene
dnevnic) za hrvaške raziskovalce (dolgi obiski od 1 do 3 mesecev).
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02);
– vodja projekta mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalno in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02);
– predlogi projektov se morajo navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane programe dela
JRO, ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja, ali s strani Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport sofinancirane
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. okvirnem programu EU na področju raziskav, tehnološkega razvoja in
predstavitev), oziroma s strani Ministrstva
za gospodarstvo sofinancirane razvojno –
tehnološke projekte (navesti šifre in naslove projektov), ki zagotavljajo osnovni vir
financiranja predvidenih raziskav;
– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na raziskave na
naslednjih področjih:
– biomedicine,
– biotehnologije,
– ekologije in zaščita okolja,
– novi materiali in tehnologije,
– informatike in telekomunikacije,
– družbene in humanistične vede.
Prednost bo namenjena projektom, kjer
sodelujejo mladi raziskovalci.
4. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vsebovati naslednje elemente:
a) naslov projekta,
b) izpolnjene in podpisane obrazce s
podatki o vlagatelju, vodjih projekta in drugih sodelujočih raziskovalcih in njihove reference,
c) opis projekta,
d) kratka življenjepisa slovenskega in hrvaškega vodje projekta z najpomembnejši-
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mi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se nanašajo na vsebino projekta,
e) navedbo osnovnih virov financiranja
raziskav na slovenski strani (navedba projekta/programa, ki je osnova sodelovanja),
f) pregled predlaganih obiskov za dve
leti.
5. Merila za izbiro prijav oziroma vlog
za sofinanciranje: predlog izbora prijav za
nadaljnjo obravnavo pri pristojnem mednarodnem organu, to je skupnem slovensko-hrvaškem odboru za znanstveno in tehnološko sodelovanje, pripravi imenovani
slovenski del navedenega odbora, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov oziroma programov.
Navedeno ovrednotenje vključuje: pomen
rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije, znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav, potencialne možnosti za vključitev v
raziskovalne projekte EU, uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu, reference vodje projekta in raziskovalne skupine, vključenost mladih raziskovalcev, izvedljivost projekta.
Odločitev o izboru prijav za sofinanciranje sprejme skupni slovensko-hrvaški odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 15,000.000 SIT.
7. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je januar 2004.
8. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako “Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstvenega in tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško v letih 2004 – 2005”,
morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z označbo vlagatelja na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Marjetka Primožič, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te vloge, do vključno 16. junija 2003 do
14. ure.
9. Hrvaški partner mora prav tako oddati vlogo na svojem pristojnem ministrstvu.
10. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija.
11. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
12. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport, v
sredo 18. junija 2003 ob 10. uri.
13. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni predvidoma do konca oktobra 2003, po zasedanju skupnega odbora.
14. Razpisna dokumentacija bo po objavi tega javnega razpisa objavljena tudi na
spletnih straneh Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, vlagatelji pa jo lahko dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa med 9.
in 15. uro pri Danijeli Šinkovec na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana, Trg OF 13, tel. 478-46-76. Vse dodatne informacije dobite pri Marjetki Primožič, svetovalki Vlade Republike Slovenije, tel. 01/478-47-15.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-94112
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), Proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (Uradni list RS, št.
118/02), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2003 in 2004
(Uradni list RS, št. 118/02) in Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01,
103/02, 53/02, 80/02 in 88/02) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov v podporo
družini v letu 2003
I. Namen razpisa:
Namen javnega razpisa je izbira programov v podporo družini, ki jih bo v letu 2003
sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve. Ministrstvo bo programe
prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, ocenilo glede na postavljena merila in
glede na razpoložljiva sredstva odločilo o
višini sredstev, s katerimi bo izbrane programe sofinanciralo.
II. Predmet razpisa:
1. Preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah:
A) celoletni programi, ki potekajo neprekinjeno preko koledarskega ali šolskega leta, najmanj 3 x tedensko (na primer
svetovalnice, dnevni centri in podobne dejavnosti);
B) enkratni, vsebinsko zaključeni programi, ki lahko potekajo tudi skozi daljše obdobje (na primer tabori, razna predavanja
ali nizi predavanj, enkratni dogodki in podobne dejavnosti).
2. Programi v pomoč in podporo ogroženim skupinam otrok in mladostnikov:
A) celoletni programi, ki potekajo neprekinjeno preko koledarskega ali šolskega leta, najmanj 3 x tedensko (na primer
svetovalnice, dnevni centri in podobne dejavnosti);
B) enkratni, vsebinsko zaključeni programi, ki lahko potekajo tudi skozi daljše obdobje (na primer tabori, razna predavanja
ali nizi predavanj, enkratni dogodki in podobne dejavnosti).
III. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 44,000.000 tolarjev.
IV. Sredstva iz tega razpisa morajo biti
porabljena do 31. 12. 2003.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe, registrirane v Republiki
Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki imajo šifro podrazreda 85.321, 85.322,
85.323, 91.330 in 80.422 po Uredbi o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) ali je
ta dejavnost razvidna iz vpisa v sodni register ali pa so registrirane za opravljanje te
dejavnosti pri državnih organih;
Vsi prijavitelji morajo:
1. prijaviti program, ki je predmet razpisa,
2. program izvajati v Republiki Sloveniji,
3. program izvajati v skladu s kodeksom
etičnih načel v socialnem varstvu;
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4. imeti načrt izvajanja programa, ki vsebuje vse elemente, zahtevane v razpisni dokumentaciji,
5. imeti ustrezno kadrovsko zasedbo,
6. imeti zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa;
7. imeti izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa.
VI. Merila za izbor:
Pri izboru programov prijaviteljev, bodo
upoštevana naslednja merila:
1. strokovna utemeljenost programa,
2. jasno zastavljeni cilji programa,
3. jasna opredeljenost uporabnikov programa,
4. možnost vplivanja uporabnikov na potek programa,
5. ustrezna kadrovska zasedba za izvedbo programa,
6. ustreznost načina spremljanja in ocenjevanja učinkov programa,
7. preglednost in jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov programa,
8. primerljivost stroškov programa na
udeleženca istovrstnih programov.
Programi, ki pri katerem izmed meril pod
točkami 1., 2. in 3. ne bodo prejeli točk,
bodo izločeni iz nadaljnjega ocenjevanja.
Prijavitelj, ki bo pod različnimi naslovi prijavil vsebinsko enak program, ali
bo navajal napačne ali zavajajoče podatke, bo z vsemi prijavami izločen iz
obravnave.
VII. Razdelitev sredstev:
1. Najbolje ocenjeni programi bodo sofinancirani od 50 do 100% zaprošenih sredstev, glede na število točk pridobljenih z
merili za izbor.
2. Zaprošena sredstva ne smejo predstavljati celotne vrednosti programa.
3. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega programa, ne glede
na razdelitvena merila, ne more presegati
2,500.000 SIT.
4. Sofinancirani bodo stroški priprave in
izvajanja programa, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik pogodbenega dela in
avtorskih honorarjev izvajalcev in materialni
stroški.
5. Iz predvidenih stroškov bodo izločeni tisti stroški, ki so sofinancirani iz proračuna v okviru rednih dejavnosti in stroški
investicij.
6. V primeru porabe razpoložljivih sredstev, se sredstva namenjena za sofinanciranje programov posameznih prijaviteljev znižajo proporcionalno po posameznem programu.
7. Ministrstvo bo na predlog komisije
sprejelo sklep o sofinanciranju posameznih
programov in sklenilo pogodbe o sofinanciranju programov za leto 2003.
VIII. Obvezna oblika in vsebina prijave:
1. Prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnem obrazcu 03/II “Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov v pomoč
družinam v letu 2003“.
2. Kompletna prijava vsebuje naslednje
elemente:
a) prijavo na pravilno izpolnjenem razpisnem obrazcu “Obrazec 03/II“ z vsemi zahtevanimi podatki,
b) dokazila,

c) izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.
Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu 03/II bodo iz postopka ocenjevanja izločene. Izločene bodo tudi nepopolne prijave ter prijave, ki niso predmet
razpisa.
IX. Predložitev prijav:
1. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo
dostavite v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana, označeno z natančno oznako na sprednji strani: “Ne odpiraj
– javni razpis za sofinanciranje programov v
podporo družini“.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
prijavitelja.
2. Rok za oddajo prijav je do vključno 9.
junija 2003.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo oddana na pošti kot priporočena pošiljka ali če
je bila do 14. ure oddana v glavni pisarni
ministrstva (soba 22).
Nepravočasne ali nepravilno označene
prijave bodo neodprte vrnjene prijaviteljem,
zato morajo biti na hrbtni strani kuverte
opremljene z naslovom pošiljatelja.
Vsako prijavo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik od 8. do 16.
ure od dneva objave do prijavnega roka na
recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5 (IV. nadstropje),
Ljubljana.
Razpisna dokumentacija je dostopna tudi preko interneta na domači strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
na naslovu http://www.gov.si/mddsz
XI. Informacije
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo vsak delavnik
med 9. in 11. uro od dneva objave do konca prijavnega roka na tel. 478-34-05 (Lucija Kastelic).
XII. Datum odpiranja prijav
Komisija bo pričela z odpiranjem prijav 11. junija 2003. Odpiranje prijav ne bo
javno.
XIII. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izboru obveščeni v roku 30 dni od dneva končanega odpiranja
ponudb.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-94065
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Ljubljana, Glinška 12, objavlja na podlagi določil Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2003 in 2004
(Ur. l. RS, št. 118/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01, 53/02, 80/02,
88/02), Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št.
64/01 in 31/03) ter Programa aktivne politike zaposlovanja za leto 2003, ki je bil sprejet na seji Vlade Republike Slovenije dne
14. 11. 2002
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javni razpis
za izbor lokalnih zaposlitvenih
programov v Republiki Sloveniji za leto
2003
1. Uporabnik in poštni naslov: Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki sredstev
Predmet javnega razpisa je izbor lokalnih zaposlitvenih programov za leto
2003, z namenom da se financira njihovo
kreiranje in izvedba priprave novih delovnih mest, izbor in usposobitev brezposelnih oseb ter njihova zaposlitev za polni delovni čas za določen oziroma nedoločen čas.
Lokalni zaposlitveni programi so namenjeni spodbujanju odpiranja novih delovnih
mest in zaposlovanju težje zaposljivih brezposelnih oseb (v nadaljnjem besedilu: brezposelnih oseb) na območjih določenih v
drugi točki Sklepa o določitvi in razvrščanju
območja z višjo stopnjo brezposelnosti od
povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za
leto 2003 (Ur. l. RS, št. 21/03) in spodbujanju razvoja novih delovnih mest na področju storitev, sociale, ekologije in drugih področjih ter razvoj novih oblik dela, kot so
kooperative, delo na daljavo, delo na domu
in podobno.
Predlagatelji vlog
Vloge za lokalne zaposlitvene programe lahko predložijo vse pravne in fizične
osebe (delodajalci) v javnem in zasebnem
sektorju, kjer so možnosti za odpiranje novih delovnih mest in razvoja novih dejavnosti in imajo sedež ali podružnice na območjih določenih v drugi točki Sklepa o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo
brezposelnosti od povprečne v Republiki
Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2003 (Ur. l. RS,
št. 21/03).
Pogoji, ki jih morajo predlagatelji izpolnjevati:
– zagotoviti morajo odpiranje najmanj
dveh novih delovnih mest,
– zagotoviti morajo zaposlitev brezposelnih oseb za polni delovni čas za obdobje
dveh let ali za nedoločen čas najkasneje do
15. 11. 2003,
– predložiti elaborat lokalnega zaposlitvenega programa iz katerega je razvidno,
da se predvideva pozitivno poslovanje,
– da predložijo redni izpis iz sodnega
registra,
– da imajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom,
– da niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku.
V lokalne zaposlitvene programe se bodo vključevale težje zaposljive brezposelne
osebe v skladu s Pravilnikom APZ (Ur. l.
RS, št. 64/01 in 31/03), ki so:
– starejše od 50 let, na zavodu prijavljene več kot 6 mesecev,
– starejše od 45 let, imajo srednjo strokovno izobrazbo ali manj in so dolgotrajno
brezposelne osebe,
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– brezposelne osebe pri katerih je ugotovljen upad delovnih sposobnosti, ki nima
za posledico statusa invalidnosti,
– invalidne brezposelne osebe,
– brezposelne osebe, ki same skrbijo
za enega ali več otrok, ki so stari manj kot
15 let ali katerih zakonec je brezposeln,
– brezposelne osebe pri katerih je ugotovljena zaposlitvena oviranost ali
– so brez poklicne oziroma strokovne
izobrazbe, poklicne kvalifikacije ali delovnih
izkušenj.
Lokalni zaposlitveni programi se lahko
izvajajo samo na območjih določenih v drugi točki Sklepa o določitvi in razvrščanju
območja z višjo stopnjo brezposelnosti od
povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za
leto 2003 (Ur. l. RS, št. 21/03).
Merila za izbor lokalnih zaposlitvenih programov
Merilo

Maks število

1. Vključitev težje zaposljivih
brezposelnih oseb
2. Utemeljenost programa
3. Območje izvajanja programa
4. Število zaposlitev v programu
5. Sofinanciranje lokalne
skupnosti
Maksimalno število točk
Minimalno število točk,
da se program izbere

100 točk
100 točk
15 točk
30 točk
10 točk
255 točk
135 točk

Program se izbere, kolikor na merilih
zbere najmanj 135 točk, in sicer:
– na 1. merilu najmanj 60 točk,
– na 2. merilu najmanj 60 točk,
– na 3. merilu najmanj 5 točk,
– na 4. merilu najmanj 10 točk.
Izbrani bodo programi, ki bodo ovrednoteni z najmanj 135 točkami, v primeru večjega števila predloženih programov od razpoložljivih sredstev, pa bodo izbrani tisti programi, ki bodo zbrali višje število točk.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev namenjena za javni razpis je
500,000.000 SIT.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena proračunska sredstva bodo porabljena v
proračunskem letu 2003 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju
proračuna RS za leti 2003 in 2004 (Ur. l.
RS, št. 118/02).
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Roki za oddajo vlog: prvi rok za predložitev vlog je 5. 6. 2003, po tem datumu pa
vsakega 5. v mesecu. Zadnji rok za predložitev vlog je 5. 9. 2003 oziroma do razdelitve sredstev.
Vloge se oddajo osebno ali po pošti na
Centralni službi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici. Tiste vloge, ki bodo posredovane s pošto, morajo biti poslane priporočeno ali s
povratnico na naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Centralna služba,
Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo imeti oznako: Javni razpis
za izbor lokalnih zaposlitvenih programov v
Republiki Sloveniji za leto 2003 in Ne odpi-
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raj, z navedbo ali gre za vlogo ali za dopolnitev.
Upoštevajo se vloge s poštnim žigom do
vključno 5. v mesecu. Kolikor 5. v mesecu
ni delovni dan, se šteje za rok prvi naslednji
delovni dan. Vloge, ki bodo oddane osebno, morajo biti v vložišču Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Centralna služba, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, do
zgoraj navedenih datumov do 12. ure.
Razpis je odprt do razdelitve sredstev
oziroma najkasneje do 5. 9. 2003, kolikor
bodo še razpoložljiva sredstva. Če bodo razpisana sredstva porabljena pred 5. 9.
2003, bo zaključek javnega razpisa objavljen v Uradnem listu RS.
6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev, oziroma datumi odpiranja vlog, če
je v javnem razpisu predvideno zaporedno
odpiranje le-teh
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v roku najkasneje sedem dni od rokov
predvidenih za predložitev vlog.
7. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Predlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po
roku, ki je določen za predložitev vlog.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo:
Razpisna dokumentacija je na razpolago v vložiščih tistih Območnih služb Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,
kjer se program lahko izvaja in v vložišču
Centralne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v času uradnih ur, ki
so vsak delovni dan od 8. do 12. ure in v
sredo tudi od 14. do 16. ure. Dostopna je
tudi na spletnih straneh Zavoda:
http//www.ess.gov.si.
Naslovi:
– Območna služba ZRSZ Celje, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje,
– Območna služba ZRSZ Koper, Kmečka ulica 2, 6001 Koper,
– Območna služba ZRSZ Kranj,
Bleiweisova cesta 12, 4001 Kranj,
– Območna služba ZRSZ Ljubljana, Parmova 32, 1001 Ljubljana,
– Območna služba ZRSZ Maribor, Gregorčičeva ul. 37, 2001 Maribor,
– Območna služba ZRSZ Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska
Sobota,
– Območna služba ZRSZ Ptuj, Vodnikova 2/II, 2250 Ptuj,
– Območna služba ZRSZ Sevnica, Trg
Svobode 32, 8290 Sevnica,
– Območna služba ZRSZ Trbovlje, Ulica
1. junija 19, 1420 Trbovlje,
– Območna služba ZRSZ Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje,
– Centralna služba, ZRSZ Glinška ulica
12, 1000 Ljubljana.
9. Druge informacije o javnem razpisu
Predlagatelji lahko dobijo dodatne informacije na zastavljena pisna vprašanja, ki jih
naslovijo na e-mail naslov: AnaMarija.Ljubec@ess.gov.si ali na naslov Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Ana Marija
Ljubec), Glinška 12, 1000 Ljubljana. Odgovori bodo dostopni na spletni strani Zavoda:
http//www.ess.gov.si.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. 778/03
Ob-93895
Socialna zbornica Slovenije na podlagi
77. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94 – odl. US;
1/99, 41/99, 6/00, 54/00, 26/01 ter
59/02), 6. člena Pravilnika o izobraževanju
in usposabljanju strokovnih delavcev in sodelavcev na področju socialnega varstva
(Uradni list RS, št. 57/94) ter skladno z ugotovljenimi potrebami po izobraževalnih vsebinah za področje socialnega varstva objavlja
javni razpis
za izbiro programov usposabljanja in
izpopolnjevanja strokovnih delavcev in
sodelavcev na področju socialnega
varstva v letu 2003
I. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije, Zemljemerska 12/IX p.p. 2004, 1104
Ljubljana.
II. Predmet razpisa: predmet razpisa so
programi usposabljanja in izpopolnjevanja
strokovnih delavcev ter sodelavcev socialnega varstva za področja:
A. Razvojne naloge:
1. metode in spretnosti za razvijanje delovnega odnosa in krepitev moči uporabnika,
2. načrtovanje, organizacija in spremljanje strokovnega dela,
3. razvoj vloge koordinatorja pluralnih izvajalcev v lokalni skupnosti.
B. Organiziranje strokovne podpore in
pomoči:
1. osebam s težavami v duševnem zdravju in z duševnimi prizadetostmi: oblike vključevanja v vsakdanje življenje,
2. osebam v starosti, bolezni in invalidnosti: izboljšanje kvalitete življenja in oskrbe v domskem varstvu, socialna oskrba na
domu,
3. osebam z različnimi odvisnostmi: psihosocialno urejanje in vključevanje,
4. žrtvam nasilja: multiprofesionalni pristopi.
C. Izpopolnjevanje specifičnih metod in
spretnosti:
1. vodenje in organiziranje preventivnih
socialnih programov,
2. komuniciranje in reševanje konfliktnih
situacij, odnosov z javnostmi,
3. preprečevanje poklicnega izgorevanja.
Prednost pri izbiri bodo imeli programi,
ki so:
– inovativni in razvojno naravnani programi;
– v skladu s cilji Nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005.
III. Merila za izbiro programov
Merila za izbiro programov usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev
ter sodelavcev na področju socialnega varstva vključujejo ovrednotenje z največ 100
točkami:
1. strukturiranost vsebine programa – 50
točk,
2. jasnost ciljev programa in pričakovanih rezultatov – 25 točk,
3. ustreznost strokovnih referenc predlagatelja in izvajalcev programa – 15 točk,
4. ekonomičnost cenovne ponudba programa -10 točk.
Izbrani bodo programi, ki bodo ovrednoteni z najmanj 60 točkami.
IV. Potrditev programov

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Socialna zbornica Slovenije bo izbrane
programe predlagala v potrditev Komisiji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za potrditev programov usposabljanja na
področju socialnega varstva.
Prijavitelji potrjenih programov so dolžni
zbornici sporočiti datum izvedbe programa
ter posredovati poročilo v tridesetih dneh
po izvedbi programa.
Potrjeni programi bodo ovrednoteni s točkami v skladu s Pravilnikom o napredovanju
strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive
(Uradni list RS, št. 107/00; 31/01; 88/01).
V. Možnost sofinanciranja potrjenih programov
Z letnim načrtom izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev ter strokovnih
sodelavcev v socialnem varstvu za leto
2003 je predvideno sofinanciranje 30 potrjenih programov v znesku, ki bo znan po
sklenitvi pogodbe z Ministrstvom za delo,
družino in socialne zadeve.
Sofinanciranih bo 30 programov do največ 60% vrednosti:
– v skupini A – 13 programov;
– v skupini B – 12 programov;
– v skupini C – 5 programov.
Z organizatorji izobraževanja bodo za sofinanciranje potrjenih programov za leto
2003 sklenjene pogodbe. Možnost sofinanciranja potrjenih programov velja za koledarsko leto 2003.
VI. Pogoji za prijavo
Na javni razpis se lahko prijavijo organizatorji izobraževanja, ki:
– izvajajo program v Republiki Sloveniji;
– imajo registrirano dejavnost z oznako:
M80.3, M80.42, K73.20, N85.3 oziroma
je izobraževalna dejavnost opredeljena v veljavnem statutu;
– izvajajo programe v prostorih in s pripomočki za izobraževanje odraslih;
– imajo reference za izobraževanje
odraslih.
VII. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba naj vsebuje:
– podatke o ponudniku programa;
– dokazilo o registraciji oziroma statut
za društvo;
– prijava ponudb programov na obrazcih SZS/U za leto 2003.
*Visokošolskim zavodom, ki so ustanovljeni v skladu z zakonom o visokem šolstvu,
ni potrebno priložiti dokazil o registraciji.
VIII. Oddaja ponudb programov
Organizatorji izobraževanja oddajo ponudbe programov:
– za potrditev in točkovanje ter
– za potrditev in točkovanje z možnostjo
sofinanciranja najkasneje do 10. junija 2003
(zadnji datum poštnega žiga).
Ponudbe programov samo za potrditev
in točkovanje lahko organizatorji oddajo
tudi po navedenem datumu, do 30. oktobra 2003.
Ponudbe organizatorji pošljejo za vsak
program posebej v zaprti kuverti na naslov:
Socialna zbornica Slovenije, p.p.2004,
1104 Ljubljana, s pripisom: “Ne odpiraj –
prijava na javni razpis 2003“, z obvezno
oznako skupine programa (npr.:A 1) v levem zgornjem kotu na naslovni strani kuverte ter z naslovom pošiljatelja na zadnji strani
kuverte.

Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane kuverte bodo izločene ter vrnjene
pošiljatelju.
Informacije o razpisu in izpolnjevanju prijavne dokumentacije posredujeta: Urša Grošelj in Tea Smonker na tel. 01/432-52-96,
01/433-60-30, 01/431-41-18.
IX. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija za prijavo programov bo dosegljiva v strokovni službi Socialne zbornice
Slovenije, Zemljemerska 12, 1104 Ljubljana, vsak delovni dan v času razpisa od 8.
do 15. ure, kot izpis/disketa ali z zahtevkom po e-pošti: Ursa.Groselj@soczbor-sl.si
ter Tea.Smonker@soczbor-sl.si.
X. Odpiranje ponudb: odpiranje prispelih ponudb bo v prostorih zbornice v sredo,
11. junija 2003 s pričetkom ob 10. uri. V
primeru velikega števila ponudb bo potekalo odpiranje tudi naslednji dan.
Za ponudbe, prispele do 30. oktobra
2003, bo odpiranje na dan prispetja ponudbe.
XI. Rok za obvestilo: ponudniki bodo o
izidu razpisa za ponudbe, ki bodo prispele
do 10. junija 2003, obveščeni najkasneje
do 24. julija 2003; za ponudbe, prispele po
10. juniju 2003, pa v 60 dneh od dneva
prispetja ponudbe.
Socialna zbornica Slovenije
Št. 4/03
Ob-93634
Slovensko arheološko društvo objavlja
po 2. do 7. členu Pravilnika o podeljevanju
nagrad Slovenskega arheološkega društva
razpis
za nagrado, priznanje, častno in
zaslužno članstvo Slovenskega
arheološkega društva za izjemne
dosežke na področju arheologije v
Republiki Sloveniji v letu 2002
Nagrado Slovenskega arheološkega
društva podeljujemo posamezniku za življenjsko delo in vrhunske stvaritve, ki so prispevale k razvoju in ugledu arheološke stroke doma in v tujini.
Priznanje Slovenskega arheološkega
društva podeljujemo posamezniku ali skupini za izjemen enkratni dosežek s področja
arheologije: razstavne in konservatorske dosežke, strokovne in poljudne publikacije,
uveljavitve novih metod, vključevanje arheoloških spomenikov v turistično ponudbo in
večanje ugleda slovenske arheologije doma in v tujini.
Častno članstvo podeljujemo posamezniku za izjemne prispevke pri razvoju, priznanju in ugledu slovenske arheologije doma in v tujini.
Zaslužno članstvo podeljujemo posamezniku, skupini ali pravni osebi, ki je s
svojim delom, pomočjo, darovanjem in sodelovanjem s posamezniki ali ustanovami s
področja arheologije pripomogla k boljšemu delovanju, razvoju, priznanju in ugledu
slovenske arheologije doma in v tujini.
Predlogi za nagrado, priznanji, častni in
zaslužni članstvi morajo poleg podatkov o
kandidatu vsebovati tudi pisno utemeljitev z
dokazili. Za priznanji, častno in zaslužno
članstvo lahko kandidirajo snovalci in avtorji
vseh dogodkov in prireditev iz leta 2002.
Za nagrado in priznanji lahko kandidirajo
slovenski državljani, za častno in zaslužno
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članstvo tudi tujci. Kandidate predlagajo posamezniki ali strokovne organizacije, ki delujejo na področju arheologije v Republiki
Sloveniji ali tujini. Predloge sprejemamo najkasneje do 31. maja 2003 na naslov Slovensko arheološko društvo, Pokrajinski muzej Celje, Muzejski trg 1, 3000 Celje s pripisom Nagrade SAD.
Slovensko arheološko društvo
Ob-93828
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme za Pomurje in razpoložljivih sredstev namenjenih pospeševanju razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona, objavlja RRA Mura d.o.o. Murska Sobota, Garancijska shema za Pomurje, v
sodelovanju z Občino Gornja Radgona in
Novo Ljubljansko banko d.d., Podružnica
Pomurje; Raiffeisen Krekovo banko d.d.
Maribor, PE Murska Sobota; SKB Banko
d.d. Ljubljana, PE Murska Sobota; Banko
Koper d.d., PE Murska Sobota; Novo KBM
d.d., Podružnica Pomurje-LLT; Probanko
d.d. Maribor, Ekspozitura Murska Sobota
razpis
za pospeševanje malega gospodarstva
v Občini Gornja Radgona za leto 2003
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
kreditiranje pospeševanja razvoja malega
gospodarstva v Občini Gornja Radgona v
skupni višini 36,000.000 SIT za kreditiranje investicijskih projektov. Za kredite bo
lahko RRA Mura “Garancijska shema za Pomurje“ dodeljevala garancije v višini
50-70%, vendar garancija ne more presegati 5,000.000 SIT oziroma v izjemnih primerih 10,000.000 SIT.
2. Splošni pogoji
Sredstva lahko pridobijo prosilci, ki zaposlujejo do največ 50 ljudi in imajo kraj
investicije na območju Občine Gornja Radgona.
Pospeševanje je namenjeno:
1. samostojnim podjetnikom,
2. družbam,
3. bodočim samostojnim podjetnikom,
družbam in zadrugam s področja gospodarstva,
4. drugim pravnim osebam s področja
malega gospodarstva.
Sredstva se prednostno dodelijo prosilcu:
1. katerega izvedba projekta pomembneje vpliva na razvoj občine,
2. zagotavlja trajna in kvalitetna delovna
mesta,
3. zaposluje nezaposlene z območja občine,
4. ki bo izpolnil pogoje institucije.
3. Pogoji za dodelitev kreditov
3.1. Krediti
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT, v izjemnih primerih do
20,000.000 SIT,
– obrestna mera za kredite znaša
TOM + 2,5%,
– doba vračanja kredita je do največ
5 let,
– prosilec zavaruje kredit v skladu s pogoji banke kreditodajalke.
3.2 Garancije RRA Mure “Garancijska
shema za Pomurje“
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– prosilec vloži vlogo za garancijo RRA
Mure “Garancijska shema za Pomurje“ hkrati z vlogo za kredit,
– garancija RRA Mure “Garancijska shema za Pomurje“ ne more presegati zneska
5,000.000 SIT, v izjemnih primerih
10,000.000 SIT, oziroma 50-70% poroštva
odobrenega kredita,
– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA Mure “GS za Pomurje“ s poroki na
podlagi notarskega sporazuma.
4. Dokumentacija
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz “obrazca Investicijski
krediti – Garancije – vloga, ki ga prosilci
dobijo na naslednjih mestih:
– Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona, tel.
02/561-16-71, ga. Brumen oziroma ga.
Holer,
– RRA Mura d.o.o., Lendavska 5/a,
Murska Sobota, tel. 02/536-14-64, g. Wolf
oziroma ga. Vitez Gomboši.
Obvezne priloge so:
1. obrazec – vloga;
2. opis investicijskega vlaganja na obrazcu “Poslovni načrt“ za projekt do 3 mio SIT,
za zahtevnejše projekte pa poslovno/investicijski elaborat v skladu z zahtevami bank;
3. za s.p. potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov (DURS), fotokopijo
priglasitvenega lista obrazec 1/1, 1/2 (potrjen od krajevno pristojne izpostave DURS)
in zemljiškoknjižni izpisek; za gospodarske
družbe fotokopijo sklepa o vpisu družbe v
sodni register z vsemi prilogami;
4. potrdilo o matični številki in potrdilo o
davčni številki za gospodarske družbe;
5. davčno napoved za zadnji dve leti poslovanja (2001 in 2002) z vsemi prilogami
in zadnjo odločbo o davku na dohodek iz
dejavnosti za s.p. oziroma bilanco stanja in
izkaz uspeha za gospodarske družbe;
6. potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih (za gospodarske družbe potrdilo o
poravnanih dospelih davkih in prispevkih);
7. gradbeno dovoljenje, kupoprodajne
pogodbe ali predračune za nabavo opreme
ali posodobitev poslovnega procesa.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se oddajo v dveh izvodih na Občino Gornja Radgona, Partizanska cesta 13,
Gornja Radgona.
6. Rok za prijavo: rok za prijavo je 30. 6.
2003.
7. Obdelava vlog
Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni v 30
dneh od obravnave na komisiji.
Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je dokončen.
Regionalna razvojna agencija
Mura d.o.o., Murska Sobota
Garancijska shema za Pomurje
Št. 152-01-94/2003-14002
Ob-93814
Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2003 (Uradni
list RS, št. 36/03), Pravilnika o postopku
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01) in Pravilnika
o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega var-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
stva v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni
list RS, št. 40/02)
javni razpis
za sofinanciranje programov s
področja socialnega varstva v Mestni
občini Slovenj Gradec za leto 2003
I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, objavlja javni razpis za izbor projektov in programov s področja socialnega varstva.
II. Predmet javnega razpisa so:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva
2. Programi za starejše
3. Programi preprečevanja zasvojenosti
4. Programi za otroke in mladino
Vsebina programov:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva vsebujejo:
– programe nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva, ki
so naravnani v smeri ohranjanja in vzpodbujanja socialnih stikov vseh tistih posameznikov, ki so prikrajšani pri vključevanju v vsakdanje življenje,
– programe svetovanja, pomoči in rehabilitacije, ki so namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih
zdravstvenih storitev,
– programe invalidskih društev in druge
programe za rehabilitacijo in povečanje socialne vključenosti invalidov (povečanje neodvisnega življenja invalidov).
2. Programi za starejše vsebujejo:
– programe preprečevanja oziroma zmanjševanja socialne izključenosti starejših,
– pomoč starejšim pri opravljanju vsakodnevnih opravil,
– programe priprave sedanje srednje generacije na starost,
– programe medgeneracijskih skupin za
samopomoč.
3. Programi preprečevanja zasvojenosti
vsebujejo:
– programe za vzpodbujanje zdravega
odnosa do sebe in okolja v vrtcih in šolah,
– programe ustvarjalnega preživljanja
prostega časa,
– programe, namenjene informiranju občanov o razširjenosti problema zasvojenosti
v občini, prepoznavanju odvisnosti, možnostih zdravljenja ipd.,
– reševanje socialnih stisk v zvezi s problemom zasvojenosti z različnimi vrstami drog.
4. Mladinski programi vsebujejo:
– programe s socialno tematiko, namenjene otrokom in mladini za njihovo vključevanje v življenje in dogajanje v občini.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
– društva in neprofitne organizacije, ki
so registrirani v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 in
89/99),
– javni zavodi, ustanove in druge pravne
ali fizične osebe, registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju socialnega varstva,
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede
na sedež, če je program zastavljen tako, da
aktivno vključuje občane Mestne občine
Slovenj Gradec,

b) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco o članstvu,
d) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov.
Posebni pogoji za posamezna področja:
– za področje mladinskih programov se
lahko prijavijo ponudniki, ki izvajajo programe za otroke in mlade do 27. leta starosti,
– za področje preprečevanja zasvojenosti imajo prednost ponudniki, ki imajo pregled nad situacijo v občini. Razpisana sredstva niso namenjena programom zdravljenja zasvojenosti.
IV. Merila za dodelitev sredstev:
– realnost in kvaliteta predloženega programa,
– sodelovanje prostovoljcev in uporabnikov pri izvajanju programov,
– reference ponudnika,
– število članov iz Mestne občine Slovenj Gradec,
– aktivnosti na področju občine,
– rednost delovanja (redna srečanja,
izdaja informatorja ipd.),
– odvisnost članov od dejavnosti društva,
– reference.
V. Rok izvedbe: programi, ki se sofinancirajo, se izvedejo v letu 2003. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2003.
VI. Orientacijska vrednost programov:
predvidena orientacijska vrednost vseh programov v letu 2003 je 4,491.698 SIT, in
sicer za:
– programe pod 1. točko: 1,153.998
SIT,
– programe pod 2. točko: 1,681.600
SIT,
– programe pod 3. točko: 1,156.100
SIT,
– programe pod 4. točko: 500.000 SIT.
VII. Predložitev ponudb:
Ponudniki morajo ponudbo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko z datumom
oddaje 23. 6. 2003 ali v vložišču na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 14. ure istega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
katerim se priložijo zahtevane priloge.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upoštevala.
Na kuverti morajo biti označbe: ne odpiraj – javni razpis – za področje 1 (ali 2, 3
oziroma 4, odvisno za katero področje se
ponudba podaja).
V primeru, ko se posamezni ponudnik
prijavlja z več programi na različna področja, mora biti ponudba podana v zaprti kuverti za vsako področje posebej. Več programov istega področja pa lahko združi v
eni ponudbi, pri tem za posamezni program
predloži posebej izdelano ponudbo.
VII. Odpiranje ponudb:
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna
komisija na sedežu naročnika dne 25. 6.
2003. Odpiranje ponudb ni javno.
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V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s
pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo
ponudbo. V primeru, da je ponudniki v roku
ne dopolnijo, bo ponudba izločena kot nepopolna.
IX. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
X. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije: razpisno dokumentacijo lahko,
naslednji dan po tej objavi, zainteresirani
dvignejo v vložišču, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, vsak delavnik od 8. do
10. ure.
Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Slovenj Gradec, tel.
02/88-121-58 (Mateja Tajnšek). Razpis za
sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2003 lahko najdete tudi na internetu (http://www.slovenj-gradec.si).
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-93761
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) in v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
RS, št. 6/03), Občina Brezovica objavlja
javni projektni poziv
za izbor kulturnih projektov na
področjih ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti, ki jih bo v letu 2003
financirala Občina Brezovica iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni poziv, oznaka
PP-03)
Naziv in sedež naročnika: Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica
pri Ljubljani.
1. Predmet projektnega poziva in področja dejavnosti
Predmet projektnega poziva je financiranje projektov kulturnih društev, ki bodo izvedeni kot:
– prireditve.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost, gledališka in lutkovna dejavnost ter
folklorna in etno dejavnost.
2. Pomen izrazov
Kulturna društva po tem pozivu so kulturna društva in njihove zveze s statusom
pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na razpisnih področjih.
Projekt je programska enota – posamezna aktivnost, ki je v celoti in v svojih delih
dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka
ali lutkovna predstava, plesni projekt, kulturni dogodek). Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega
do 50% vseh predvidenih stroškov.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe celotnega projekta (odhodki = prihodki).
3. Splošni pogoji javnega projektnega
poziva
Vloge na projektni poziv lahko predložijo
upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje

kulturnih dobrin v Sloveniji in imajo sedež
v Občini Brezovica; to dokažejo s kopijo
odločbe upravne enote o registraciji
društva;
– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil
javno dostopnost;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Občine Brezovica v letu 2002, izpolnjevali vse svoje obveznosti do Občine
Brezovica.
Vloge na projektni poziv morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo vse predpisane obrazce in
obvezni prilogi;
– zaprošeni znesek financiranja predlaganih kulturnih projektov ne presega 50%
vseh predvidenih stroškov; to predlagatelji
dokažejo z navedbo predvidenih finančnih
virov za pokritje preostalega deleža.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni
uslužbenec za odpiranje vlog, ki ga imenuje
župan Občine Brezovica.
4. Splošni kriteriji javnega projektnega
poziva
Predlagatelj posameznega projekta
ustreza splošnim kriterijem, če ima:
– trajnejše, vsaj enoletno delovanje na
razpisnem področju;
– ustrezen, uspešen in kakovosten obseg programa, zlasti v letu 2002 (v preteklih dveh letih je samostojno pripravil in izvedel vsaj en zaokrožen projekt – priložite
seznam
pomembnejših
projektov
2001/2002).
Predlagani projekt ustreza splošnim kriterijem, če:
– je celovit in ima jasen, utemeljen koncept, ki izhaja iz potrebe lokalnega okolja in
je v občinskem javnem interesu;
– ima predvideno izvedbo v letu 2003;
– po vsebini in obliki sodi na področje
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– bo dostopen javnosti in bo predvidoma objavljen v medijih;
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno shemo (prihodki/odhodki);
– ni namenjen ustvarjanju dobička.
5. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v celoti izpolnjevali splošne pogoje in kriterije
javnega projektnega razpisa. Izbirna komisija bo ustreznost vloge preverjala iz podatkov, ki bodo navedeni na prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah in drugem priloženem materialu (izkazi medijskih objav, programski listi …).
6. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektnega poziva (PP-03), znaša 4,000.000 SIT.
7. Razpisni rok
Javni projektni poziv se prične z dnem
objave v Uradnem listu RS in je odprt do
ponedeljka, 16. junija 2003.
8. Dokumentacija javnega projektnega
poziva
Dokumentacija javnega projektnega poziva obsega:
– besedilo poziva;
– prijavne obrazce: (A) za predstavitev
predlagatelja in (B) za prijavo posameznega
projekta;
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– vzorec zahtevanih izjav;
– navodila za izpolnjevanje obrazcev.
Razpisno dokumentacijo javnega poziva
lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na naslovu naročnika, pri pristojnem
strokovnem delavcu (tel. 01/360-17-78) v
času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija javnega poziva je na voljo tudi na spletni strani
http://www.brezovica.si.
Občina Brezovica je dolžna na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo
tudi poslati.
9. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena v slovenskem
jeziku na ustreznih prijavnih obrazcih, vsebovati mora vse zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351
Brezovica pri Ljubljani, in sicer do 16. 6.
2003 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: “Ne odpiraj –
Prijava na poziv PP-03 – Kultura“. Na zadnji
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in poštni naslov (sedež).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
10. Izločitev vlog po odpiranju
Iz nadaljnjega postopka se izloči vse vloge, ki so:
– nepravočasne;
– nepopolne;
– jih ni vložila upravičena oseba.
11. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil je Boštjan Koprivec –
bostjan@brezovica.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih so vsak ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 11. ure.
12. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo na sedežu Občine
Brezovica (Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani).
13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja pravočasnih, popolnih vlog, ki jih je vložila upravičena oseba,
bo izvedena v desetih dneh po preteku
roka javnega poziva, po vrstnem redu prispetja.
Občina Brezovica bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestila praviloma v 7-ih
dneh po zasedanju in odločitvi strokovne
komisije za posamezno področje.
Občina Brezovica
Ob-93721
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava ponovno objavlja
javni razpis
za odprodajo nepremičnine z
zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje:
Poslovno stanovanjska hiša v Vipavi, Ob
Beli št. 3 (bivša Veterinarska ambulanta Vipava).
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Nepremičnino sestavljajo poleg gradbenega objekta še parc. št. 2425/1, 2425/2
in 402 – vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 1329, vse k.o. Vipava, in sicer:
– stanovanje v 1. nadstropju, s pripadajočim delom terase,
– poslovni prostori v pritličju,
– pripadajoče stavbno zemljišče pod
stavbo.
Zemljišča se nahajajo neposredno ob
stavbi. Nepremičnina se prodaja kot celota
(v prvem nadstropju se nahaja lastniško stanovanje, pod teraso pa klet in drvarnica, ki ni
predmet prodaje). Kupec nepremičnin mora
nuditi služnost prehoda in prevoza do opisanega lastniškega stanovanja, oziroma kleti in
drvarnice.
2. Izklicna cena
Izklicna cena za vse nepremičnine, navedene v 1. točki, je 15,000.000 SIT.
3. S kupcem, najboljšim ponudnikom,
bo sklenjena kupoprodajna pogodba, pri
čemer rok plačila ne more biti daljši od 30
dni od dneva podpisa pogodbe.
Z izbranim ponudnikom bo v roku 15 dni
od odpiranja ponudb sklenjena kupoprodajna pogodba.
4. Pri razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS in fizične osebe,
državljani RS.
5. Nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno.
6. Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava, z oznako: “Ponudba za nakup objekta Ob Beli 3, Vipava – Ne odpiraj“ do
vključno 2. junija 2003 do 12. ure.
7. Javno odpiranje ponudb bo dne, 2.
junija 2003 ob 13. uri, na sedežu Občine
Vipava, Glavni trg 15, Vipava.
8. Ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi
navesti svoje natančne podatke (ime, priimek,
naslov), potrdilo o državljanstvu RS za fizične
osebe, pravne osebe pa sklep o registraciji v
RS, potrdilo o plačani 10% varščini, ponujeno
ceno za celoto in plačilne pogoje, izjavo da
ponudnik sprejema razpisne pogoje.
9. Upoštevane bodo popolne ponudbe,
prispele na naslov prodajalca v roku in bo
ponudbena cena enaka ali višja od izklicne
cene.
10. 10% varščino od izklicne cene mora
ponudnik plačati v roku, ki je določen za
dostavo ponudbe, na enotni zakladniški račun Občine Vipava št. 01336-0100014675
odprt pri Banki Slovenija.
Uspelemu ponudniku se bo varščina
vštela v kupnino, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v 8 dneh po preteku roka za
zbiranje ponudb.
11. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, vpis v zemljiško knjigo in morebitne druge stroške) nosi kupec.
12. Prodajalec si pridržuje pravico, da
po lastni presoji ne sklene kupoprodajne
pogodbe s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno oziroma ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.
13. Nadaljnje informacije v zvezi s prodajano nepremičnino interesenti dobijo na
telefon: 041/685-561.
14. Kupcu se nepremičnine izroči v last
in posest po plačilu celotne kupnine.
Občina Vipava

Št. 50-68/2003
Ob-93951
Na podlagi Uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Makedonijo v delu, ki se nanaša na industrijske izdelke ter začasni uporabi
dodatnega protokola št. 2 k sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Makedonijo (Uradni list RS, št. 116/02, 21/03 in 31/03) in na podlagi 6. člena
Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02,
11/03) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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razpis
za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza
blaga v okviru carinskih kvot v skladu z Uredbo o izvajanju sporazuma o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (Uradni list RS, št.
116/02, 21/03 in 31/03)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, (v nadaljnjem besedilu ministrstvo),
objavlja v skladu s prilogo 3 uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Makedonijo v delu, ki se nanaša na industrijske izdelke ter začasni
uporabi dodatnega protokola št. 2 k sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo
in Republiko Makedonijo (Uradni list RS, št. 116/02, 21/03 in 31/03) naslednje količine
blaga, ki se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot.
Tarifna
oznaka

Poimenovanje

Količina(1)

Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina;
grozdni mošt, razen tistega iz tar. št. 2009,
-- v posodah do vključno 2 l:
10.000 hl
2204 29 58 Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina;
grozdni mošt, razen tistega iz tar. št. 2009
-- drugo:
--- drugo:
---- z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol.%:
----- kakovostna in vrhunska vina, pridelana v vinorodnih okoliših:
------ bela:
------- drugje
10.000 hl
2204 29 65 Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina;
grozdni mošt, razen tistega iz tar. št. 2009
-- drugo:
--- drugo:
---- z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol.%:
----- druga:
------ bela:
------- drugje
5.000 hl
2204 29 75 Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina;
grozdni mošt, razen tistega iz tar. št. 2009
-- drugo:
--- drugo:
---- z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol.%:
----- druga:
------ druga:
------- drugje
40.000 hl

Obdobje (rok)
uvoza

2204 21

31. 12. 2003

31. 12. 2003

31. 12. 2003

31. 12. 2003

(1)

Kjer je navedena razpisana količina le v okviru štirimestne ali šestmestne tarifne
oznake, je dovoljen uvoz za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.
Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru posamezne
carinske kvote v roku 15 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Ponudbe se vlagajo pri
Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). Ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga se
vlagajo na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu delitve količin blaga v
okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02 in 11/03).
Vsak ponudnik lahko za posamezno razpisano količino vloži največ tri ponudbe z
različnimi ponudbenimi cenami in količinami, v skladu z drugim odstavkom 7. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02 in
11/03). Vsaka ponudba je zavezujoča. Po preteku roka za vložitev ponudbe te ni mogoče
niti spremeniti niti umakniti.
Agencija pošlje ponudniku obvestilo o dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od končane
izbire. Ponudnik je dolžan v roku 30 dni od izdaje obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati
izdraženo ceno in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu zneska za izdraženo količino. Cena za
izdraženo količino ustreza ceni v ponudbi. Znesek je potrebno vplačati na transakcijski račun
“Izvrševanje proračuna Republike Slovenije“ številka “01100-6300109972“. Po plačilu celotnega zneska za izdraženo količino izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini
blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je možen le na podlagi potrdila agencije o dodeljeni
količini blaga, ki ga ponudnik predloži carinskemu organu skupaj z deklaracijo za vnos blaga
v carinski postopek.
Ponudba za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote mora
biti kolkovana z upravnimi kolki v višini 1.700 SIT.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Javne dražbe
Št. 362-16/2003
Ob-94030
Na podlagi 40. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03):
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
telefaks 01/478-18-05.
2. Predmet javne dražbe:
(a) odprodaja neopremljenega, zasedenega stanovanja,
(b) Kraj: Ljubljana, Kotnikova 22,
(c) Vrsta nepremičnine: stanovanje v
izmeri 103,89 m2,
(d) Nepremičnina se odprodaja v celoti
po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa plača kupec.
(e) Stanovanje zaseda imetnik stanovanjske pravice s trajnim najemom.
3. Izklicna cena nepremičnine je:
28,900.000 SIT.
Najmanjši dvig cene je 100.000 SIT.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 15 delovnih dni po
opravljeni javni dražbi.
5 Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
od podpisa pogodbe na transakcijski račun
proračuna RS, št. 01100-6300109972,
sklicna št. 18 15202-7200013-84241003.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene v višini 2,890.000 SIT na
transakcijski račun proračuna RS, št.
01100-6300109972, sklicna št. 18
15202-7200013-84241003. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku petnajst dni brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen dne
27. 5. 2003 med 10. in 12. uro.
8. Način, mesto in čas oddaje ponudbe:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 5. 6. 2003 do 9. ure
na naslov: Republika Slovenija, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana.
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe.
9. Mesto in čas javnega odpiranja ponudb: Republika Slovenija, Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana, sejna soba, dne 5. 6. 2003 ob 9.30.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Št. 46502-1/2003-2
Ob-93621
Na podlagi Uredbe o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Ur. l. RS, št. 47/01 in
62/01) in Odloka o proračunu Občine Pesnica za leto 2003 (MUV, št. 5/03), Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a,
2211 Pesnica pri Mariboru, razpisuje
pisno javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Predmet pisne javne dražbe so komunalno opremljene gradbene parcele v naselju S-4 Pesnica in v ureditvenem območju
naselja Jarenina, namenjene individualni
stanovanjski gradnji.
V naselju Pesnica pri Mariboru:
1. Zemljišče, parcela št. 445/2, k.o.
Ranca, ZKV 323, travnik 5, v izmeri
1055 m2.
Izklicna cena je: 4,118.000 SIT.
2. Zemljišče, parcela št. 445/19, k.o.
Ranca, ZKV 323, travnik 5, v izmeri 850 m2.
Izklicna cena je: 3,413.000 SIT,
3. Zemljišče, parcela št. 475/12, k.o.
Ranca, ZKV 532, travnik 5, v izmeri 689 m2.
Izklicna cena je: 2,619.000 SIT.
4. Zemljišče, parcela št. 475/14, k.o.
Ranca, ZKV 532, travnik 5, v izmeri 829 m2.
Izklicna cena je: 3,008.000 SIT.
V naselju Jarenina:
5. Zemljišče, parcela št. 66/15, k.o. Jareninski Dol, ZKV 62, travnik 5, v izmeri
976 m2.
Izklicna cena je: 3,392.000 SIT.
6. Zemljišče, parcela št. 66/16, k.o. Jareninski Dol, ZKV 62, travnik 5, v izmeri
649 m2.
Izklicna cena je: 2,385.000 SIT.
7. Zemljišče, parcela št. 66/17, k.o. Jareninski Dol, ZKV 62, travnik 5, v izmeri
703 m2.
Izklicna cena je: 2,584.000 SIT.
8. Zemljišče, parcela št. 66/18, k.o. Jareninski Dol, ZKV 62, travnik 5, v izmeri
991 m2.
Izklicna cena je: 3,445.000 SIT,
9. Zemljišče, parcela št. 66/19, k.o. Jareninski Dol, ZKV 62, travnik 5, v izmeri
1446 m2.
Izklicna cena je: 4,860.000 SIT,
10. Zemljišče, parcela št. 66/21, k.o.
Jareninski Dol, ZKV 62, travnik 5, v izmeri
982 m2.
Izklicna cena je: 3,412.000 SIT,
11. Zemljišče, parcela št. 67/1, k.o. Jareninski Dol, ZKV 62, travnik 5, v izmeri
636 m2.
Izklicna cena je: 2,592.000 SIT.
12. Zemljišče, parcela št. 67/18, k.o.
Jareninski Dol, ZKV 62, travnik 5, v izmeri
366 m2.
Izklicna cena je: 1,442.000 SIT.
II. Ogled nepremičnine: ogled nepremičnin je možen po predhodni najavi.
III. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Pesnica,
Občinska uprava, Pesnica pri Mariboru
39/a (Vilko Fartely, tel. 02/654-23-28 ali
041/771-840).
IV. Čas v katerem se lahko interesenti
seznanijo s podrobnejšimi pogoji in pridobijo kopijo dokumentacije o zemljiški parceli:
Kopija dokumentacije o zemljiški parceli se
lahko dvigne do 30. 5. 2003, v času uradnih ur občinske uprave.
V. Pogoji pisne javne dražbe:
1. V izklicni ceni niso zajeti nadomestilo
za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč
(komunalni prispevek) in stroški infrastrukturnih priključkov.
2. Gradbene parcele se prodajajo posamezno. Dražitelji, ki so zainteresirani za več
gradbenih parcel, podajo pisno ponudbo
za vsako gradbeno parcelo posebej.
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3. Vsak ponudnik mora pred rokom za
oddajo ponudbe položiti kavcijo v višini
10% izklicne cene. Plačana kavcija bo najugodnejšem ponudniku vračunana v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v
roku 8 dni, po izbiri najugodnejšega ponudnika.
4. Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizično osebo, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra, s katerim pravna oseba izkaže sedež v Republiki Sloveniji,
– potrdilo o plačani kavciji v višini 10%
izklicne cene na podračun občine Pesnica
za javne prihodke, Urad Slovenska
Bistrica, št. 01289-0100009733 z navedbo “kavcija za javno dražbo, za parcelo
št. ______,
– potrdilo Davčne uprave RS, da ima
dražitelj plačane vse davke in prispevke.
5. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 30. 5. 2003,
do 12. ure, na naslov: Občina Pesnica,
Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica
pri Mariboru, v zapečateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – javna dražba za gradbeno parcelo št. ____ k.o. _____“.
6. Javno odpiranje pisnih ponudb bo
30. 5. 2003 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211
Pesnica pri Mariboru.
7. Ponudniki, katerih ponudbe ne bodo
vsebovale vseh elementov ali ne bodo
dokazovale izpolnjevanja pogojev javne
dražbe, bodo izločeni iz postopka že na
začetku odpiranja pisnih ponudb javne
dražbe.
8. O tem, kdo je najugodnejši ponudnik, bodo ponudniki, ki na odpiranju ponudb ne bodo prisotni, obveščeni v 5 dneh
po odpiranju.
9. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno, pri
enaki ponudbeni ceni pa tisti, ki ponudi krajši rok plačila za celotno kupnino.
10. Kupoprodajna pogodba (notarski zapis) bo s kupcem sklenjena v 15 dneh po
odpiranju pisnih ponudb.
11. Izročitev nepremičnine in prenos
lastništva se opravi po plačilu celotne
kupnine.
12. Davek na promet z nepremičninami,
vse stroške sestave in overitve pogodbe
(notarskega zapisa) ter druge stroške v zvezi z nakupom in prenosom lastništva plača
kupec.
13. Če uspešni ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe in plačal celotne
kupnine najkasneje v 30 dneh po javnem
odpiranju pisnih ponudb, se prodaja razveljavi, plačano kavcijo pa zadrži prodajalec.
Občina Pesnica
Ob-93719
Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za
zapiranje rudnika urana d.o.o., Todraž 1,
4224 Gorenja vas, objavlja
javno dražbo
za prodajo montažne hale 16 X 13 m po
izklicni ceni 2,800.000 SIT, ki bo v sredo,
4. 6. 2003 v prostorih družbe ob 10. uri.
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Prodaja bo potekala po načelu “Videno
– kupljeno“. Poznejših reklamacij ne bomo
upoštevali.
Na dražbi lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki bodo pred začetkom
dražbe plačale varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca št. 07000-0000168385 pri Gorenjski banki d.d. Kranj ali na blagajni
družbe. Pooblaščenci morajo predložiti
pooblastilo.
Varščina bo kupcu vračunana v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 5 dni po opravljeni dražbi.
Plačilo celotne kupnine: v 10 dneh po
končani dražbi, sicer varščina zapade.
Demontažo in odvoz izvede kupec na
svoje stroške po plačilu celotne kupnine,
vendar najkasneje do 15. 7. 2003.
Davek na dodano vrednost ni vključen v
ceni in bo obračunan na končno prodajno
ceno.
Informacije: od 17. 5. 2003 dalje vsak dan
med 8. in 10. uro, Alič Ciril, 04/51-59-355
ali Peter Dolenc, tel. 04/51-59-320.
Ogled: 26. 5. in 27. 5. 2003 od 10. do
12. ure ali po dogovoru.
Rudnik Žirovski vrh, d.o.o.,
Gorenja vas
Št. 36/03
Ob-93872
Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212
Šentilj v Slovenskih goricah, po sklepu Občinskega sveta občine Šentilj z dne 11. 4.
2002 in 20. 3. 2003 objavlja
prodajo nepremičnin
z zbiranjem pisnih ponudb
(pisna dražba)
I. Predmet prodaje je:
1. Stanovanja (v večstanovanjskem objektu) na naslovu Vranji Vrh 86, 2214 Sladki
Vrh skupno s pravico do skupnih prostorov
ter do idealnega deleža pripadajočega funkcionalnega zemljišča k zgradbi v kateri je
etažno stanovanje.
1.1. Dvoinpolsobno stanovanje, številka
1, v drugem nadstropju, v izmeri 77,48 m2.

Razpisi delovnih
mest
Št. 17/03-5
Ob-93626
Svet zavoda SŽ – Železniškega zdravstvenega doma Ljubljana razpisuje delovno
mesto
direktorja zavoda.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan,
kdor izpolnjuje poleg splošnih pogojev za
sklenitev delovnega razmerja, še naslednje
pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo
zdravstvene smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
in ustrezne vodstvene izkušnje.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiriletni
mandat.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh po objavi na naslov: SŽ
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Stanovanje je neprofitno in zasedeno. Izklicna cena je 4,144.014 SIT.
1.2. Dvoinpolsobno stanovanje številka 2, v drugem nadstropju, v izmeri 74,99 m2.
Stanovanje je neprofitno in zasedeno. Izklicna cena je 4,295.341 SIT.
1.3. Trosobno stanovanje številka 6, v
drugem nadstropju, v izmeri 91,06 m2. Stanovanje je neprofitno in zasedeno. Izklicna
cena je 5,156.737 SIT.
Predmetna stanovanja so v večstanovanjskem objektu, ki je lociran na hribu ob glavni cesti Šentilj – Sladki Vrh na parc. št.
477/7 k.o. Selnica ob Muri. Vhod v stanovanjski objekt je iz južne, dvoriščne strani.
Objekt se nahaja v III. gradbeni coni Občine Šentilj, pretežno v individualni zazidavi
nižjih gabaritov. Komunalna opremljenost je
dokaj dobra, saj je objekt kot celota priključen na omrežje Mariborskega vodovoda,
obstoja kanalizacija širšega območja, elektrika in telefon sta v nadzemni izvedbi, ogrevanje je individualno na plin. Do objekta vodi asfaltna javna cesta, objekt ima tudi delno urejeno parkirišče in javno razsvetljavo.
2. Nezazidano stavbno zemljišče:
Leži na območju naselja Ceršak, parcele št. 1520/2, 1520/15, 1521/2, 1521/3
in 1520/9, pripisane v vložkih št. 753 in
740 k.o. Ceršak v skupni izmeri 1663 m2.
Izklicna cena je 2,644.214 SIT.
3. Zazidano stavbno zemljišče:
Leži na območju naselja Sladki Vrh (ob
tovarni), parcela št. 1/12, pripisana v vložku št. 477 k.o. Sladki Vrh v izmeri 1456 m2.
Izklicna cena je 4,367.107 SIT.
II. Pogoji pisne dražbe
Ponudbe lahko pošljejo fizićne osebe,
ki so državljani Republike Slovenije in pravne osebe, ki so registrirane in imajo sedež
v Republiki Sloveniji.
Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o državljanstvu za fizično osebo, oziroma originalni izpisek iz sodnega registra s
katerim pravna oseba izkaže sedež v Republiki Sloveniji in potrdilo o plačani varščini.

Ponudbe je potrebno poslati priporočeno ali osebno vročiti na naslov: Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, v kuverti z oznako: “Ne odpiraj, ponudba za nakup stanovanja št. ….,
oziroma ponudba za nakup nezazidanega
stavbnega zemljišča, oziroma ponudba za
nakup zazidanega stavbnega zemljišča”.
Rok za zbiranje ponudb je do vključno
2. 6. 2003. Vsak ponudnik mora pred zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 10% izklicne cene na
zakladniški račun št. 01318-0100009155
odprt pri UJP Slovenska Bistrica, s pripisom “varčina za javno dražbo”.
Plačana varščina bo izbranim ponudnikom vračunana v kupnino, drugim pa bo
brez obresti vrnjena v 10 dneh po izbiri ponudnikov.
Javno odpiranje pisnih ponudb bo dne
3. 6. 2003 ob 12. uri v prostorih Občine
Šentilj, Maistrova ul. 2, Šentilj.
O tem, kdo je najugodnejši ponudnik, bodo ponudniki, ki na odpiranju ponudb ne
bodo prisotni, obveščeni v 15 dneh po odpiranju. Izbran bo tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno, pri enaki ponudbi pa tisti, ki ponudi najkrajši rok plačila celotne kupnine.
Kupna pogodba bo sklenjena v 15 dneh
po odpiranju pisnih ponudb, razen za nezazidana stavbna zemljišča, kjer velja 30 dnevni rok. Rok za plačilo kupnine pa je 8 dni od
sklenitve pogodbe.
Prenos lastništva nad nepremičnino se
opravi po popolnem plačilu kupnine ter
drugih obveznostih kupca in overitvi pogodbe.
DDV, stroške overitve pogodb ter druge
stroške v zvezi z nakupom ter prenosom
lastništva nepremičnin plača kupec.
Nepremičnine se prodajo po načelu videno kupljeno.
Vse morebitne dodatne informacije in
možne termine ogleda nepremičnine lahko
ponudniki dobijo za stanovanja pri Petru Golob, tel. 041/387-166, za zemljišča pri Jožetu Štromajer, tel. 650-62-17.
Občina Šentilj

– Železniški zdravstveni dom Ljubljana, Celovška 4, Ljubljana, z oznako “ Prijava za
razpis“.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.
SŽ – Železniški zdravstveni dom
Ljubljana

– aktivno znanje slovenščine in še najmanj enega svetovnega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Poskusno delo 5 mesecev.
Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne izpostave.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po tej objavi.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v 30 dneh po končanem razpisnem roku.
Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti

Št. 07-2/10
Ob-93669
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta
o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti razpisuje delovno mesto
vodja območne izpostave Velenje.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo najmanj višjo izobrazbo družboslovne, humanistične, ekonomske smeri,
– da imajo najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju kulturnih dejavnosti,
– da poznajo področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– da imajo vodstvene sposobnosti,

Ob-93806
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta
o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti razpisuje delovno mesto
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računovodja-pripravnik.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo končano najmanj višjo izobrazbo ekonomske ali sorodne smeri,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po tej objavi.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v 30 dneh po končanem razpisnem roku.
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
Št. 111-33/2003-0515
Ob-93823
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02)
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Kranju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-35/03-0515
Ob-93973
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):
a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
Višjem sodišču v Kopru,
b) 2 prosti mesti okrajnih sodnikov
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto višjega sodnika, določene v
3. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-93867
Svet Šolskega centra Velenje razpisuje
delovno mesto
ravnatelja Splošne in strokovne gimnazije.
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Za ravnatelja šole je lahko imenovan kdor
izpolnjuje pogoje, ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00
in 64/01).
Izbrani kandidat za ravnatelja Splošne in
strokovne gimnazije bo imenovan s 13. 7.
2003. Mandat ravnatelja je 5 let.
Rok za prijavo na razpis je 8 dni od
objave na naslov: Svet Šolskega centra Velenje, Trg mladosti 3, Velenje, z oznako
“za razpis“.
O rezultatih izbire bomo prijavljene kandidate obvestili v roku, določenem z zakonom.
Šolski center Velenje

Generalni direktor bo imenoval pomočnika generalnega direktorja za informatiko
po predhodnem soglasju strokovnega direktorja KC in sicer za določen čas s poskusnim delom, za mandatno dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v roku 15 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Klinični center
Ljubljana, Kadrovska služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana – s pripisom “za razpis za delovno mesto pomočnika generalnega direktorja za informatiko.”
O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni po odločitvi pristojnega organa.
Klinični center Ljubljana

Št. 324/03
Ob-93958
Na podlagi določb 33., 71. ter 73. člena Statuta Kliničnega centra Ljubljana, Akta
o sistemizaciji delovnih mest ter sklepa generalnega direktorja z dne 9. 5. 2003, Klinični center Ljubljana razpisuje delovno mesto s posebnimi pooblastili
delovno mesto pomočnika generalnega direktorja za informatiko.
Za to delovno mesto lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo s področja računalništva in informatike, ali drugo univerzitetno izobrazbo z dodatno podiplomsko izobrazbo s področja računalništva in informatike,
– 5 let delovnih izkušenj na področju računalništva in informatike.

Ob-93988
Osnovna šola Horjul, Šolska ulica 44,
1354 Horjul razpisuje prosta delovna mesta:
1. učitelja angleškega jezika za nedoločen čas, s polnim delovnim časom,
2. pomočnice vzgojiteljice (3 delavke) za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Nastop dela 1. 9. 2003. Poskusno delo
za delovno mesto pod 1. točko je 3 mesece, pod 2. točko je 2 meseca.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje,
ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v osmih
dneh po objavi na naš naslov. O izbiri bodo
kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Osnovna šola Horjul

Druge objave
Ob-94062
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004
(Ur. l. RS, št. 118/02, 7. člena Pravil o načinu
ugotavljanja in sanaciji rudarske škode in
sklepa št. 2 dopisne seje Nadzornega sveta
Rudnika živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o.,
z dne 10. 3. 2003 objavlja Komisija za ugotavljanje in sanacijo rudarske škode pri Rudniku živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o.
poziv
za vložitev zahtevkov za povračilo
rudarske škode v letu 2003
Pismeni zahtevek za povračilo škode lahko najkasneje do 31. 5. 2003 vložijo vse pravne in fizične osebe, ki so utrpele škodo na
svojih objektih zaradi posledic rudarjenja, pa
jim ta škoda v preteklih letih ni bila poravnana.
Zahtevek lahko vložijo tudi tiste pravne
in fizične osebe, ki jim je bila škoda že poravnana, pa je zaradi rudarjenja kasneje
škoda ponovno nastala.
Zahtevek morajo vložiti tudi tisti upravičenci, ki nameravajo k sanaciji škode pristopiti v letu 2003 in jim je bila škoda priznana, ni pa bila še sanirana in plačana.
Zahtevku je potrebno priložiti podatke o
nepremičninah na katerih je škoda nastala
(zemljiškoknjižni podatki, opis nepremičnine – objekta, ipd.), opis škode in ocenjeno
njeno približno višino ter predlog načina in
časa izvedbe sanacije škode, kakor tudi po-

datke o že izplačanih odškodninah iz naslova rudarske škode.
Upravičencem, ki jim je bila škoda že
priznana, ni pa še sanirana in plačana, dokumentacije iz prejšnjega odstavka, zahtevku ni potrebno ponovno vlagati.
Upravičenci pošljejo zahtevek s prilogami
na naslov: Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija, v zaprti
kuverti, s pripisom: “Za rudarsko škodo”.
Komisija bo na podlagi ugotovitev posebne strokovne komisije, ki bo ugotovila višino
škode in v kolikšni meri je ta posledica rudarjenja, izdelala prioritetni vrstni red upravičencev do povračila škode v letu 2003. Povračilo
škode se bo izvajalo na podlagi računov
oziroma situacij, v okviru sredstev, odobrenih
v proračunu Republike Slovenije za leto 2003.
Komisija bo upoštevala samo popolne
zahtevke.
Dodatne informacije dobijo upravičenci
pri vodji finančno-komercialne službe Rudnika živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o.
Katji Lapajnetovi, Bazoviška 2, Idrija, ali po
telefonu št. 05/37-43-935, vsak delavnik
od 8. do 12. ure.
Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju d.o.o.
Št. 1/2003
Ob-93801
Vizija, družba za upravljanje investicijskih
skkladov, d.o.o. Dunajska cesta 156, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386 1 56 87 211,
faks +386 1 56 88 141 objavlja
prikaz strukture naložb investicijskih
skladov (IS/11-1)
na dan 30. 4. 2003:
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Vizija I., PID, d.d.
v 1.000 SIT

1.
2.
3.
3.1
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.2.
4.1.2.1.

Denarna sredstva
Terjatve
Kratoročni vrrednostni papirji (skupaj)
Republike Slovenije
Banke Slovenije
Drugi domači
Tuji
Dolgoročni vrednostni papirji (skupaj)
Domači (skupaj)
Obveznice (skupaj
Obveznice Republike Slovenije
Druge obveznice
Delnice (skupaj)
na organiziranem trgu
vred. papirjev (ABC)
4.1.2.2.
na neorganiziranem trgu vred. papirjev
4.2.
Tuji (skupaj)
4.2.1.
Obveznice
4.2.1.1.
Državne
4.2.1.2.
Drugi
4.2.2.
Delnice
5.
Ostali vrednostni papirji
6.
Depoziti v banki in DFO
7.
Nepremičnine
8.
Neizkoriščeni lastniški certifikati
9.
Skupaj (1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
10.
Skupaj brez last. certifikatov (9-8)
Knjigovodska vrednost delnice (P)ID
na zadnji dan v mesecu v SIT ob upoštevanju
še neizkoriščenih lastninskih certifikatov
brez neizkoriščenih lastninskih certifikatov

v%

Posebni VS vizija
v 1.000 SIT
v%

742,05
19.907,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,810.613,32
1,810.613,32
301.803,52
0,00
301.803,52
1,508.809,80
33.226,73

0,02
0,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58,40
58,40
9,73
0,00
9,73
48,67
1,07

2.431,42
6.187,98
111.066,32
111.066,32
0,00
0,00
0,00
676.407,08
660.087,55
465.819,96
397.914,60
67.905,36
194.267,60
194.267,60

0,30
0,76
13,68
13,68
13,68
0,00
0,00
83,33
81,32
57,39
49,02
8,37
23,93
23,93

1,475.583,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
728.567,95
540.456,66
0,00
0,00
3,100.287,17
3,100.287,17

47,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,50
17,43
0,00
0,00
100,00
100,00

0,00
16.319,53
0,00
0,00
0,00
16.319,53
15.619,74
0,00
0,00
0,00
811.712,55
811.712,55

0,00
2,01
0,00
0,00
0,00
2,01
1,92
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00

145,19
145,19
Vizija, d.o.o. Ljubljana

Ob-93692
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg
12, 3240 Šmarje pri Jelšah, na podlagi
Uredbe o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem
(Ur. l. RS, št. 47/01 in 62/01) ter letnega
programa prodaje občinskega finančnega
in stvarnega premoženja za leto 2003, dopolnjenem na seji občinskega sveta dne
17. 4. 2003, objavlja
javno ponudbo
za prodajo terjatve
1. Predmet prodaje je zapadla terjatev
upnice Občine Šmarje pri Jelšah do dolžnika Franca Babiča, Srebernik 4, 3254 Bistrica ob Sotli. Terjatev iz prejšnjega stavka je
terjatev na podlagi sklepa o dedovanju, opr.
št. D 223/00, kot stroški doplačila občine
k polni ceni domske oskrbe.
2. Izklicna cena za prodajo terjatve znaša 2,490.960,50 SIT.
3. Ponudbe morajo biti vložene najkasneje do 29. 5. 2003, do 11. ure, v zaprti
ovojnici, na naslov Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, z oznako “Javna prodaja terjatve – ne
odpiraj“.
4. Odpiranje ponudb bo opravljeno
3. 6. 2003, ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Šmarje pri Jelšah. Na odpiranju ni višanja
ponudb.
5. Rok vezanosti na ponudbo je 9. junij
2003, kakor tudi rok za sprejem ponudbe,

pri čemer si prodajalka pridržuje pravico,
da ne sprejme nobene od prispelih ponudb. Prodajalka ne jamči za izterljivost
terjatve.
6. Kot najugodnejši ponudnik se šteje
ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno ter krajši
rok plačila, ki pa ne sme biti daljši od osmih
dni od sklenitve pogodbe.
7. Morebitni davek na dodano vrednost
plača kupec terjatve na podlagi izstavljenega računa upnice.
8. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki so položile varščino.
9. Varščino v višini 10% izklicne cene,
kar znaša 249.096 SIT, plačajo ponudniki
do izteka roka za predložitev ponudb na
račun Občine Šmarje pri Jelšah, št.
01324-0100003720, sklic 20100. Potrdilo o plačani varščini mora biti predloženo
najkasneje do 2 junija 2003, do 14. ure.
Varščino bomo izbranemu ponudniku vračunali v kupno pogodbo, neizbranemu ponudniku bomo varščino brez obresti vrnili
najkasneje v petih dneh po opravljenem
izboru najugodnejšega ponudnika.
10. Z najugodnejšim ponudnikom bo
sklenjena pogodba o prodaji terjatve, kupec pa mora v ponujenem roku oziroma
najkasneje v roku 8 dni poravnati celotno
kupnino, sicer varščina zapade. Lastništvo
terjatve preide na kupca s plačilom celotne
kupnine.
11. Vse dodatne informacije v zvezi z
javno ponudbo za prodajo terjatve je lahko

dobiti na tel. št. 03/81-71-600, Občina
Šmarje pri Jelšah.
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-93693
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg
12, 3240 Šmarje pri Jelšah, ki jo zastopa
župan Jožef Čakš, na podlagi Uredbe o
postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni
list RS, št. 47/01 in 62/01) ter letnega
programa prodaje občinskega finančnega
in stvarnega premoženja za leto 2003, objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb
Predmet prodaje:
1. 63 prednostnih delnic družbe Banke
Celje, d.d., na ime po ceni najmanj 46.000
SIT za eno delnico,
2. 105 rednih delnic družbe Banke Celje,
d.d., na ime po ceni najmanj 46.000 SIT za
eno delnico.
Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe. Delnice se prodajajo v enem
paketu.
Interesente vabimo, da pošljejo svoje
ponudbe s priporočeno pošto v zapečateni ovojnici z oznako “ne odpiraj - ponudba delnice“ v roku 15 dni od objave
tega oglasa na naslov: Občina Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri
Jelšah.
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Če bo več fizičnih in/ali pravnih oseb
podalo ponudbo na nakup zgoraj navedenih delnic, bo imel prednost tisti, ki
bo ponudil najvišjo ceno. Plačilo kupnine se opravi z nakazilom na račun prodajalca v roku 8 dni po podpisu kupne
pogodbe.
Občina Šmarje pri Jelšah na podlagi tega razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o
prodaji delnic z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom.
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-94058
Občina Veržej v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03) objavlja
javno ponudbo prodaje stanovanja
I. Predmet prodaje je trisobno stanovanje številka 5 v prvem nadstropju v stanovanjskem bloku v Veržeju, Ulica Iztoka Gaberca 4, 9241 Veržej, koristna neto površina stanovanja 67,60 m2, za izhodiščno ceno 7,660.000 SIT.
II. Pogoji razpisa:
1. Stanovanje je na prodaj po načelu “videno-kupljeno“.
2. Stanovanje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala komisija
za odprodajo stvarnega premoženja Občine Veržej.
3. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh
od izbire skleniti pogodbo in plačati kupnino
v največ dveh enakih obrokih, prvega v 30
dneh, drugega pa v 60 dneh po obojestranskem podpisu pogodbe na podračun EZR
Občine Veržej pri Banki Slovenije, št.
01388-0100013873, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino.
4. Davek na promet nepremičnin, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe
pogodbe v zemljiški knjigi nosi kupec.
5. Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine v roku, določenem v 3. točki, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma
razdreti že sklenjeno pogodbo, plačano varščino pa zadržati.
6. Premoženje preide v lastništvo kupca šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe:
1. Pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe
izkažejo s plačilom varščine v višini 10%
od izhodiščne cene stanovanja na podračun EZR Občine Veržej pri Banki Slovenije, št. 01388-0100013873. Varščina bo
ponudnikom, s katerimi ne bo sklenjena
kupoprodajna pogodba, brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov, davčno in
matično številko (pravne osebe), telefonsko
številko, navedbo stanovanja, za katerega
daje ponudbo in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,

– izpisek iz registra pravnih oseb, pooblastilo za zastopanje pravne osebe in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna
oseba),
– potrdilo o državljanstvu in fotokopijo identifikacijskega dokumenta (fizična
oseba).
IV. Postopek:
1. Ponudniki morajo poslati ali oddati
pisne ponudbe v zaprti ovojnici do 12. ure
15. dneva po objavi te javne ponudbe na
naslov: Občina Veržej, Ul. bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, z oznako: “Javna
ponudba – Ponudba za odkup – Ne odpiraj!“.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse v javni ponudbi navedene
pogoje.
3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po
izbiri.
V. Drugo:
1. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo in ogledom stanovanja lahko morebitni
ponudniki dobijo na tel. 02/588-81-80,
kontaktna oseba Bojan Ferenc. Ogled je
možen po predhodnem dogovoru.
Občina Veržej

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-08-21102-74/2001-16 Ob-93636
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 Šaranović Dragoljuba, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Šaranović Dragoljubu, roj. 1. 1. 1972, s
prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Ulica Metoda Mikuža 18, se postavi
Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 205-7/2003-210
Ob-93656
Upravna enota Pesnica izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
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št. 80/99, 70/00 in 52/02) v upravni zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Karla Ploja, sedaj neznanega prebivališča, po uradni dolžnosti, naslednji
sklep:
1. Karlu Ploju, roj. 4. 2. 1960, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Trate 32, sedaj neznanega prebivališča, se postavi za začasno zastopnico Mileno Jalen,
delavko Upravne enote Pesnica.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku izdaje odločbe o ugotovitvi stalnega prebivališa le toliko časa, dokler so podani razlogi za to.
3. Stroški tega postopka niso zaznamovani.
Št. 25201-352/2003 1205
Ob-93967
Republika Slovenija, Upravna enota Novo mesto, Oddelek za upravne notranje zadeve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-8/2002 z dne 4. 9. 2002, na podlagi
44. člena Zakona o tujcih (ZTuj-1-UPB1,
Uradni list RS, št. 108/02 – prečiščeno
besedilo) in 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02), po uradni dolžnosti, v upravni zadevi razveljavitve dovoljenja za začasno prebivanje Besniku Gashiju, z zadnjim začasnim prebivališčem, na
naslovu Novo mesto, Mestne njive 47, naslednji sklep:
Besnik Gashi, roj. 10. 7. 1983, v kraju
Zočishte, Srbija, z zadnjim začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na naslovu
Novo mesto, Mestne njive 47, se v postopku razveljavitve dovoljenja za začasno prebivanje postavi začasna zastopnica Vida
Kralj, delavka tukajšnjega upravnega organa, ki ga bo zastopala v tem postopku, dokler ne nastopi stranka sama oziroma njen
pooblaščenec.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 024-4/03
Ob-93641
Iz evidence statutov sindikatov je izbrisan sindikat ZSSS Sindikat kmetijstva in
živilsko predelovalne industrije podjetja
Mercator Mesoizdelki Škofja Loka, Mestni trg 20, Škofja Loka, ki je bil vpisan
pod zaporedno številko 1.
Matična številka Statističnega urada Republike Slovenije mu ni bila dodeljena.
Št. 141-7/2003-112
Ob-93642
Pravila o organiziranju in delovanju sindikalne podružnice SKEI Inženiring Biro
Maribor, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, z dne
4. 7. 2000, pod zaporedno številko 18, so
bila spremenjena in sprejeta na seji zbora
članov sindikata, dne 4. 4. 2003, in odslej
nosijo naziv: Pravila Sindikata družbe
Inženiring Biro d.o.o. Maribor, ko je bilo
spremenjeno in sprejeto tudi ime sinidkata, ki odslej glasi: Zveza svobodnih sindi-
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katov Slovenije, Sindikat družbe Inženiring Biro d.o.o. Maribor, skrajšano:
ZSSS, Sindikat družbe IB d.o.o. Maribor, s sedežem v Mariboru, Ulica Vita
Kraigherja 10.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 07 z dne 24. 4. 2003.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 029-1/2003-1423
Ob-93643
Pravila Sindikata SKEI - Tadis Brežice, so dne 30. 4. 2003 sprejeta v hrambo
pri Upravni enoti Brežice in dne 30. 4.
2003 vpisana v evidenčni knjigi pravil oziroma statutov Upravne enote Brežice pod zap.
št. 1/2003.
Št. 02801-3/2003
Ob-93694
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje pod zap. št. 92,
kamor je vpisan Sindikat CM Celje d.d.,
VOC Celje d.d., Varclean d.o.o. in Projektiva-Inženiring Celje d.d., s sedežem
Lava 42, Celje, se z dne 29. 3. 2003 vpiše sprememba pravil sindikata CM Celje
d.d., VOC Celje d.d.,Varclean d.o.o. in Projektiva-Inženiring Celje d.d.
2. Pravila za delovanja Sindikata CM
Celje d.d., VOC Celje d.d., Varclean d.o.o.
in Projektiva-Inženiring Celje d.d., s sedežem Lava 42, Celje, ki jih je dne 27. 2.
2003 sprejel izvršni in nadzorni odbor sindikata delavcev CM Celje d.d., VOC Celje
d.d., Varclean d.o.o. in Projektiva-Inženiring Celje d.d., se hranijo pri Upravni enoti
Celje.
3. Matična številka sindikata je 5176417.
4. Davčna
številka
sindikata
je
46830081.
5. Z dnem pravnomočnosti te odločbe
se nadomesti odločba Upravne enote Celje
št. 02801-5/2002 z dne 8. 7. 2002.
Št. 141-8/2003-112
Ob-93695
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te
odločbe hrani Pravila o delovanju sindikata
družbe Cestno podjetje Maribor d.d. z dne
25. 3. 2003.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 08 z dne 28. 4. 2003.
Identifikacija - matična številka sindikata
z imenom: Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije, Sindikat Cestno podjetje
Maribor, skrajšano: SCGS, Sindikat Cestno podjetje Maribor, s sedežem sindikata v Mariboru, Iztokova ulica 30, je
1437259.
Št. 028-6/2003-0202024
Ob-93827
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzame statut sindikata delovnih invalidov
Slovenije S.DiS, podružnica Revital 2325
Kidričevo, Tovarniška 10, 2325 Kiričevo,
naziv statuta: Statut delovnih invalidov
Slovenije S.DiS, Podružnice Revital - Kidričevo, ime sindikata: Sindikat delovnih
invalidov Slovenije S.DiS, Podružnica
Revital 2325 Kidričevo, sedež sindikata:
Tovarniška 10, 2325 Kidričevo, kratica sindikata: S.DiS, podružnica Revital Kidričevo.
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2. Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zaporedno številko 105.
3. Matična številka sindikata delovnih invalidov Slovenije, S.DiS, podružnice Revital, 2325 Kidričevo je: 1591266.
Št. 028-5/2003-3
Ob-93968
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljan, Izpostava Center, z dnem 7. 5.
2003 sprejme v hrambo statut z nazivom
“Pravila sindikalne skupine sindikata Glosa“ in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 288 za sindikat z imenom: Sindikat Knjižnice Otona
Župančiča - Glosa, kratico: Sindikat KOŽ
– Glosa, in sedežem: Gosposka 1, Ljubljana.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-15/03-8
ob-93640
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 6. 5. 2003 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana (v
nadaljevanju: NLB), in Slovenska investicijska banka d.d., Čopova 38, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: SIB), skladna
s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvršila s pridobitvijo nadzora NLB nad SIB, in sicer na podlagi
nakupa 78,78-odstotnega deleža banke
SIB, v skladu s Pozivom za javno zbiranje
ponudb za nakup in v skladu s postopkom
prodaje, ki je določen v Informacijskem memorandumu.
Koncentracija zadeva zlasti ponudbo
bančnih storitev za fizične osebe in gospodarske družbe. Urad je presojal učinke
koncentracije zlasti na trgu zbiranja depozitov fizičnih oseb, na trgu sprejemanja
depozitov gospodarskih družb, na trgu
dajanja kreditov fizičnim osebam ter na trgu kreditiranja gospodarskih družb. Urad
je predvsem ob upoštevanju zelo nizkih
tržnih deležev banke SIB in stanja konkurence na obravnavanih upoštevnih trgih
ugotovil, da ni izkazan resen sum glede
skladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS
za varstvo konkurence
Št. 3071-12/03-4
Ob-93822
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 7. 5. 2003 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju

ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska
cesta 56, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Kapitalska družba), in Casino Portorož, d.d., Obala 75a, 6320 Portorož
(v nadaljevanju: Casino Portorož), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla z nakupom
19,733% delnic družbe Casino Portorož s
strani Kapitalske družbe, in sicer na podlagi Pogodbe o prodaji in nakupu delnic,
sklenjene med Kapitalsko družbo in Občino Sežana dne 18. 3. 2003. Kapitalska
družba je že na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z
družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne
igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih
oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št.
40/97), imetnica 33,333% delnic družbe
Casino Portorož, tako da bo s pridobitvijo
dodatnih 19,733% delnic te družbe pridobila nad njo neposreden nadzor.
Dejavnosti udeleženk koncentracije in z
njimi povezanih družb se ne prekrivajo, zato
na trgih, kjer delujejo, ne bo prišlo do sprememb tržnih deležev. Na podlagi podatkov
iz priglasitve in drugih dostopnih informacij
Urad ugotavlja, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Koncentracija ne bo ustvarjala oziroma krepila prevladujočega položaja, ki bi hkrati pomenil zmanjšanje ali onemogočanje učinkovite konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
gospodarskih družb
Ob-93654
Družba z omejeno odgovornostjo Čistoča d.o.o., upravljanje, čiščenje, varovanje,
Trzin, Ljubljanska cesta 12f, ki je vpisana v
sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, na podlagi prvega odstavka 533.f
člena Zakona o gospodarskih družbah
obvešča oba družbenika, upnike in svet
delavcev, da je poslovodstvo družbe dne
11. 3. 2003 sprejelo delitveni načrt za
delitev družbe z oddelitvijo dela njenega
premoženja in ustanovitvijo nove družbe in
da je bil ta delitveni načrt s predpisanimi
prilogami dne 13. 3. 2003 predložen
sodnemu registru Okrožnega sodišča v
Ljubljani.
Družba bo najmanj 14 dni pred zasedanjem skupščine, ki bo odločala o delitvi vsakemu družbeniku skupaj z vabilom na skupščino poslala tudi delitveni načrt in letna
poročila za zadnja tri leta.
Družba bo vsakemu upniku kakor tudi
svetu delavcev, če se bo medtem oblikoval,
na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno izročila prepis zgoraj
navedenega delitvenega načrta.
Notar Jože Rožman
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Ob-93768
Na podlagi 381. člena Zakona o gospodarskih družbah in sklepov skupščine Varnost Vastor, d.o.o., z dne 3. marca 2003,
objavljamo v postopku redne likvidacije nad
družbo, Varnost Vastor, d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana – v likvidaciji, naslednji
poziv upnikom
Dne 25. aprila 2003 je Okrožno sodišče v Ljubljani pri vložku 1/05577/00,
matična številka 5068916, vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo Varnost
Vastor, d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana – v likvidaciji.
Upnike pozivamo, da v roku 30 dni po
objavi tega poziva, prijavijo svoje terjatve
likvidacijskemu upravitelju družbi D.S.U.,
družba za svetovanje in upravljanje,
d.o.o., Dunajska 160, 1001 Ljubljana.
Terjatve naj se prijavijo pisno v dveh
izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje utemeljenost terjatve.
D.S.U., d.o.o.
likvidacijski upravitelj
Franc Herman Šimnovec
direktor
Ob-93825
Minka proizvodnja in trgovina d.o.o., v likvidaciji, Koroška cesta 51, 2366 Muta, je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu Srg št. 2003/00017
z dne 3. 3. 2003 v postopku redne likvidacije in v skladu s 381. členom ZGD,
poziva upnike
da prijavijo svoje terjatve v roku 30 dni
od dneva objave, na naslov: Minka proizvodnja in trgovina d.o.o. - v likvidaciji, Koroška cesta 51, 2366 Muta.
Minka proizvodnja
in trgovina d.o.o., - v likvidaciji
likvidator: Janner Ernst

Odkupi poslovnih
deležev družb
Ob-93966
V skladu s 465. členom ZGD objavljamo, da je družba SVIT svetovanje in trgovina d.o.o., Trg svobode 26, Slovenska
Bistrica, pridobila 30,14% delnic družbe
IMP Montaža Maribor, d.d.
IMP Montaža Maribor d.d.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-93649
V skladu z drugim odstavkom 454. člena ZGD in na podlagi sklepa edinega družbenika Probanke d.d., Gosposka 23, Maribor z dne 26. 3. 2003, se osnovni kapital družbe Probanka družba za upravljanje
d.o.o. zniža za 137,498.569,66 SIT in
znaša po zmanjšanju 150,000.000 SIT.

Upnike pozivamo, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Upniki, ki so družbi poznani, bodo osebno pozvani zaradi izjave o soglasju k
zmanjšanju osnovnega kapitala.
Probanka DZU d.o.o.
Rodovan Stanič, direktor
Št. 02-2003
Ob-93655
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe z dne 2. 12. 2002 vodenega pod številko SV 1116/02, direktor družbe DiGIT d.o.o., Špruha 13, 1236
Trzin, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša
117,701.770,94 SIT se zmanjša za znesek 50,000.000 SIT in po zmanjšanju
znaša 67,701.770,94 SIT.
Direktor družbe poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
DIGIT d.o.o., Trzin
Ivan Miklič, direktor
Ob-94149
Na podlagi pooblastila iz 16. člena statuta družbe Naravno zdravilišče Topolšica, d.d., uprava družbe Naravno zdravilišče Topolšica, d.d., Topolšica 77, vpisane v sodni register Okrožnega sodišča v
Celju pod št. vl. 1/00685/00 (v nadaljevanju: Družba), sprejema naslednji
sklep
o povečanju osnovnega kapitala na
podlagi odobrenega kapitala z izdajo
delnic
1. Osnovni kapital Družbe, vpisan v sodni register v višini 391,000.000 SIT, se
na podlagi odobrenega kapitala poveča
za znesek 195,500.000 SIT, tako da bo
osnovni kapital po izvedenem povečanju
znašal 586,500.000 SIT.
2. Osnovni kapital Družbe se poveča z
izdajo 19.550 novih navadnih, prosto prenosljivih imenskih delnic Družbe, in sicer
vsaka v nominalnem znesku 10.000 SIT.
3. Delnice imajo glasovalno pravico.
Vsaka nova delnica daje imetniku enake
pravice kot obstoječe navadne delnice
Družbe, določene v statutu Družbe, in s
katerimi nove delnice tvorijo skupaj isti
razred.
Dividende za nove delnice Družbe se
izplačujejo pod pogoji in na način, določen s statutom Družbe in sklepom skupščine o delitvi dobička ter v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.
Nove delnice se lahko preoblikujejo
samo v skladu s statutom in veljavnimi
predpisi.
4. Emisijski znesek (vplačilo) posamezne nove delnice znaša 20.000 SIT. Emisijski znesek vseh novih delnic povečanega
osnovnega
kapitala
znaša
391,000.000 SIT, pri čemer so nove delnice lahko vplačane zgolj in samo v denarju.
5. Delnice se izdajo v nematerializirani
obliki z vpisom na račune imetnikov pri
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KDD – Centralni klirinško depotni družbi
d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KDD).
6. Nove delnice Družbe se izdajo po
postopku nejavne ponudbe vrednostnih
papirjev v smislu 2. točke prvega odstavka 18. člena Zakona o trgu vrednostnih
papirjev (ZTVP-1), kjer za prvo prodajo
vrednostnih papirjev ni potrebna javna ponudba v primeru ponudbe vrednostnih papirjev, ki je namenjena največ petdesetim
vnaprej znanim osebam, ki se zavežejo,
da bodo odkupile celotno izdajo.
7. Dosedanji oziroma obstoječi delničarji Družbe imajo v sorazmerju z njihovimi dosedanjimi deleži v osnovnem kapitalu Družbe, po stanju na dan izdaje soglasja nadzornega sveta družbe k sprejetemu sklepu uprave o izdaji delnic,
prednostno pravico do vpisa novih delnic, pri čemer lahko svojo prednostno pravico do vpisa novih delnic izkoristijo v roku 14 dni od dneva objave tega sklepa in
poziva delničarjem.
8. Nove delnice se vpisujejo z izpolnitvijo in podpisom pisne izjave (vpisno potrdilo) pri Novi Ljubljanski banki, d.d.,
Ljubljana, Sektor za investicijsko bančništvo, Šubičeva 2, 1000 Ljubljana. Delnice
se štejejo za vpisane samo, če so tudi v
celoti vplačane.
Nove delnice se vplačajo z denarnimi
vložki, s plačilom na transakcijski račun
izdajatelja, odprt pri Novi Ljubljanski banki d.d., Poslovni center za velika podjetja
II Savinsko – Šaleška, Kocenova 1, 3000
Celje številka 02234-0017615054, sklic
00900, z oznako namena »vplačilo novih
delnic«. Delnice se morajo vplačati ob vpisu.
9. Nove delnice se vpisujejo in vplačujejo v roku 18 dni od objave sklepa uprave Družbe o povečanju osnovnega kapitala na podlagi odobrenega kapitala in soglasja nadzornega sveta, pri čemer se za
prvi dan vpisa in vplačil novih delnic šteje
dan objave tega sklepa.
Če v roku za vplačilo novih delnic ne
bodo vpisane in v celoti vplačane vse delnice v skladu s predhodnim odstavkom
tega sklepa, bodo vplačila vpisnikov vrnjena z nakazilom na račun vpisnikov delnic. Vrnitev vplačila bo zagotovljena v roku 15 dni po izteku roka za vpis in vplačilo delnic.
10. Kolikor povečanje osnovnega kapitala ni vpisano v sodni register v roku 5
mesecev od dneva sprejema tega sklepa
se šteje, da vpis delnic ni zavezujoč in da
povečanje osnovnega kapitala (odobreni
kapital) ni bilo uspešno izvedeno.
11. Nove delnice se izročijo imetnikom, ki bodo vpisali in vplačali nove delnice skladno s tem sklepom z vpisom na
račune imetnikov pri KDD.
12. Izdaja novih delnic se, skupaj s
končno emisijsko vrednostjo novih delnic,
objavi na način, določen s statutom in veljavnimi predpisi.
13. Ta sklep velja, kolikor k sklepu poda svoje soglasje nadzorni svet družbe.
Naravno zdravilišče
Topolšica d.d.
direktorica:
Lidija Fijavž Špeh
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Sklici skupščin
Popravek
Ob-93885
Uprava družbe Sivent, d.d., Ljubljana,
Železna cesta 18, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in sklica
2. skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana
objavlja
popravek sklica 2. seje skupščine
delničarjev družbe Sivent, tehnologija
investiranja, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, dne 10. 6. 2003, ob 8. uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Železna cesta
18.
Pomotoma je izpadla 5. točka dnevnega
reda, ki se glasi:
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
predlagane spremembe statuta.
Besedilo predlaganih sprememb je dostopno na sedežu družbe.
Uprava družbe Sivent, d.d.
Dopolnitev
Ob-93886
Na podlagi 286/1. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Sivent,
d.d., Ljubljana, Železna cesta 18, objavlja
na zahtevo delničarja Pebo, d.o.o., Ljubljana, Poljanska 73a
dopolnitev dnevnega reda 2. skupščine
delničarjev,
sklicane za 10. 6. 2003 ob 8. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Železna cesta
18, z naslednjo novo točko dnevnega reda,
ostale točke se ustrezno preštevilčijo:
2. Sprememba sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala, sprejet na 1. skupščini
družbe Sivent, d.d. dne 4. 11. 2002, se
spremeni tako, da se glasi:
1. Osnovni kapital družbe se zmanjša po
postopku poenostavljenega zmanjšanja z
namenom prenosa zneskov v kapitalske rezerve iz 719,712.000 SIT za izhodiščno višino 649,152.000 SIT na izhodiščno višino
70,560.000 SIT in je razdeljen na izhodiščno število 70.560 navadnih delnic z nominalno vrednostjo ene delnice 1.000 SIT v
skupnem izhodiščnem nominalnem znesku
70,560.000 SIT.
2. Osnovni kapital družbe se zmanjša z
združevanjem delnic v menjalnem razmerju
51:5. Znesek razlike med osnovnim kapitalom pred zmanjšanjem 719,712.000 SIT in
izhodiščno
višino
po
zmanjšanju
70,560.000 SIT v izhodiščni višini
649,152.000 SIT se prenese v kapitalske
rezerve.
3. Končna višina zmanjšanja osnovnega
kapitala je enaka dejanskemu številu delnic, ki ostanejo delničarjem družbe zaradi
zmanjšanja osnovnega kapitala z združevanjem delnic na presečni dan.
Končna višina zneska, ki se prenese v
kapitalske rezerve, je enaka dejanski razliki
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med dejansko višino zmanjšanega osnovnega kapitala in višino osnovnega kapitala
pred zmanjšanjem.
4. Delnice po združitvi obdržijo osebe,
ki bodo imetniki delnic družbe na dan, ko
bo Klirinško depotna družba (KDD) po
74. členu ZNVP opravila združitev delnic,
ostale delnice, ki se zaradi združitve razveljavijo, pa izbrisala (presečni dan). Vsak od
njih je upravičen do takšnega števila delnic iz 1. točke tega sklepa, ki je enako
številu delnic, katerih imetnik je na dan
združitve, deljenih z menjalnim razmerjem
51:5. Kadar število delnic, izračunano po
navedenem menjalnem razmerju, ni enako
celemu številu 5 ali njegovemu mnogokratniku, se to zaokroži na prvi nižji mnogokratnik števila 5.
5. Kot presečni dan se določi osmi dan
po vpisu sklepa o zmanjšanju osnovnega
kapitala v sodni register.
6. Za posamezne delničarje, pri katerih
po združitvi rezultat na njihovem posameznem računu ni enak celemu številu 5 delnic
ali njegovemu mnogokratniku, bo KDD na
njihovih posameznih računih vpisala število
delnic, ki je enako prvemu nižjemu mnogokratniku števila 5, za razliko pa bo družba
še 3 mesece po preteku presečnega dne
vodila evidenco delnih pravic, za katere ni
mogoče izdati skupaj manj kot 5 delnic.
Družba delničarje poziva, da v navedenem
roku:
– jo obvestijo in dokažejo, da so pridobili toliko delnih pravic, da te oblikujejo polno število 5 delnic,
– jo obvestijo in dokažejo, da so se združili z več upravičenci, imetniki delnih pravic,
katerih delne pravice oblikujejo skupaj najmanj 5 polnih delnic ali njihov mnogokratnik, ter odprli skupen registrski račun pri
KDD,
– vplačajo razliko med svojimi delnimi
pravicami do vrednosti celega števila 5 delnic v sorazmerju z vrednostjo delnice pred
združitvijo 400 SIT,
– zahtevajo izplačilo delnih pravic v sorazmerju z vrednostjo delnice pred združitvijo 400 SIT, v nasprotnem primeru bo
družba vsakemu delničarju izplačala njegove delne pravice v sorazmerju z vrednostjo
delnice pred združitvijo 400 SIT.
7. Upniki, katerih terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register, lahko v primeru
izplačila delnih pravic delničarjem zahtevajo
zavarovanje, če terjatve prijavijo v šestih mesecih po objavi.
8. Nadzorni svet se pooblašča, da:
– uskladi določbe statuta družbe z izhodiščno višino zmanjšanja osnovnega kapitala in izhodiščnim številom delnic iz 1. točke
tega sklepa,
– po združitvi delnic uskladi besedilo statuta s končno višino zmanjšanja osnovnega
kapitala in končnim številom delnic iz 1. točke tega sklepa, določi višino delnic, ki se
zaradi razveljavitve izbrišejo, in določi končno višino zneska, ki se prenese v kapitalske rezerve.
Zahteva delničarja se nahaja na sedežu
družbe.
Uprava družbe Sivent, d.d.

Ob-93629
Na podlagi 41. člena Statuta delniške
družbe Tovarne vozil in toplotne tehnike Maribor d.d., in v skladu z določili Zakona o
gospodarskih družbah sklicujem
8. skupščino
delniške družbe Tovarne vozil in
toplotne tehnike Maribor d.d.,
ki bo v sredo 18. junija 2003, s pričetkom ob 15. uri, v prostorih družbe v Mariboru, Preradovičeva ul. 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predlagani predsednik
skupščine in predlagani preštevalki glasov.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka
Breda Horvat.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu o poslovanju TVT Maribor d.d. za leto 2002.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega sveta se je skupščina seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila o poslovanju TVT Maribor d.d., za
leto 2002.
3. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico v smislu 282.a člena ZGD predsedniku uprave in nadzornemu svetu družbe za
leto 2002.
4. Sprememba dejavnosti družbe TVT
Maribor d.d.
Predlog sklepov:
1. Črtajo se naslednje dejavnosti:
DJ/28.11 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov,
DJ/28.21 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev,
DJ/28.30 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje,
DJ/28.40 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija,
DJ/28.52 Splošna mehanična dela,
DJ/28.61 Proizvodnja rezilnega orodja,
DJ/28.74 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti,
DK/29.22 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav,
DM/35.20 Proizvodnja železniških in
drugih tirnih vozil,
E/40.30 Oskrba s paro in toplo vodo,
F/45.31 Električne inštalacije,
F/45.32 Izolacijska dela,
F/45.33 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije,
G/50.20 Vzdrževanje in popravila motornih vozil,
G/51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
I/60.23 Drug kopenski potniški promet,
I/60.24 Cestni tovorni promet,
I/63.11 Prekladanje,
I/63.12 Skladiščenje,
I/63.21 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu,
I/63.40 Dejavnosti drugih prometnih
agencij,
J/65.21 Finančni zakup (leasing),
K/70.11 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
K/70.12 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem,
K/71.34 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.,
K/72.30 Obdelava podatkov,
K/72.40 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
K/72.60 Druge računalniške dejavnosti,
K/74.12 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje (razen, revizijskih dejavnosti),
K/74.15 Dejavnost holdingov,
K/74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.,
O/90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov,
O/90.002 Dejavnost deponij, sežiganje
in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov,
O/90.003 Ravnanje s posebnimi odpadki,
O/90.004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav,
O/90.005 Druge dejavnosti javne higiene,
2. Dejavnost družbe se razširi s sledečimi dejavnostmi:
DJ/28.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov,
DJ/28.210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev,
DJ/28.300 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje,
DJ/28.400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija,
DJ/28.520 Splošna mehanična dela,
DJ/28.610 Proizvodnja rezilnega orodja,
DJ/28.740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti,
DK/29.220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav,
DM/35.200 Proizvodnja železniških in
drugih tirnih vozil,
E/40.300 Oskrba s paro in toplo vodo,
F/45.310 Električne inštalacije,
F/45.320 Izolacijska dela,
F/45.330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije,
G/50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil,
G/51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
I/60.230 Drug kopenski potniški promet,
I/60.240 Cestni tovorni promet,
I/63.110 Prekladanje,
I/63.120 Skladiščenje,
I/63.210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu,
I/63.400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij,
J/65.210 Finančni zakup (leasing),
K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem,

K/70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami,
K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
K/71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
K/72.300 Obdelava podatkov,
K/72.400 Omrežne podatkovne storitve,
K/72.600 Druge računalniške dejavnosti,
K/74.120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
razen opravljanja revizijske dejavnosti,
K/74.150 Dejavnost holdingov,
K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
K/74.873 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.,
O/90.010 Ravnanje z odplakami,
O/90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov,
O/90.022 Dejavnost deponij, sežiganje
in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov,
O/90.023 Ravnanje z nevarnimi odpadki,
O/90.031 Čiščenje okolja,
O/90.032 Druge dejavnosti javne higiene.
5. Obravnava in sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta delniške
družbe TVT Maribor d.d.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta
delniške družbe TVT Maribor d.d.
6. Izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da zaradi
poteka mandata z dnem 13. 10. 2003 preneha funkcija članstva v nadzornem svetu
TVT Maribor d.d.: Francu Hermanu Šimnovcu, Milošu Mlinariču in tudi članu nadzornega sveta, ki zastopa interese delavcev
povezanih družb Ladislavu Šroku.
Na predlog nadzornega sveta se z dnem
13. 10. 2003 za mandatno dobo 4 let imenujejo naslednji člani nadzornega sveta
predstavniki delničarjev:
– Franc Herman Šimnovec,
– Miloš Mlinarič,
– Ladislav Šrok.
7. Sklepanje o spremembi višine sejnin
za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba
višine sejnin nadzornemu svetu, in sicer se
od 1. 7. 2003 predsedniku nadzornega sveta izplačuje sejnina v neto znesku 67.500
SIT, članoma pa v višini 45.000 SIT neto,
za vsako opravljeno sejo, tudi korespondenčno.
Sejnina se letno revalorizira z rastjo življenjskih stroškov.
8. Imenovanje revizijske družbe za leto
2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje družbo ITEO Abeceda podjetje za revizijo in sorodne storitve
d.o.o., Strossmayerjeva ul. 13, Maribor, za
pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno
leto 2003.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
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stilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo samo tisti
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavijo svojo udeležbo osebno ali s
priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe.
Pozivamo udeležence, da se pol ure
pred pričetkom zasedanja skupščine prijavijo v tajništvu družbe, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice
za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen 1. točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno, z obrazložitvijo, sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
vsak delovni dan od 9. od 12. ure od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala po polurnem odmoru. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na morebitno
nesklepčnost.
TVT Maribor d.d.
uprava družbe
Ob-93630
Na podlagi 39. člena Statuta delniške
družbe Iskraemeco, družbe za upravljanje
in svetovanje, d.d., Kranj, Savska loka 4,
sklicujem
5. skupščino
delniške družbe Iskraemeco, družbe za
upravljanje in svetovanje, d.d., Kranj,
ki bo v četrtek, 19. junija 2003 ob 12.
uri v učilnici št. 1, v II. nadstropju Restavracije Iskra, d.d., v Kranju, Savska loka 1.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in razrešnica članov nadzornega
sveta in uprave družbe.
3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda:
Za predsedujočega skupščine se izvoli
Vinko Ribnikar, v komisijo za štetje glasov
pa Karl Rozman kot predsednik ter Antonija
Bajt in Marjeta Gomboc kot preštevalki glasov.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Vojko Pintar iz Kranja.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
K 2. točki dnevnega reda:
Sprejme se predlagana uporaba bilančnega dobička.
Bilančni dobiček za poslovno leto 2002
znaša 418,323.475 SIT.
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Uprava predlaga skupščini, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2002 uporabi
za: izplačilo delničarjem – 133,187.720 SIT
in oblikovanje drugih rezerv iz dobička –
285,135.755 SIT.
Dividenda za leto 2002 znaša 1.160 SIT
bruto na delnico. Upravičenci do dividende
so vsi lastniki delnic, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 10. junij 2003.
Dividenda se izplača v 90 dneh po sklepu skupščine.
Upravi družbe in članom nadzornega
sveta Iskraemeca, DUS, d.d., se podeljuje
razrešnica za poslovno leto 2002.
K 3. točki dnevnega reda:
Za člane nadzornega sveta, se izvoli 7
članov tako, da se obkroži številka pred kandidatom.
A) Predstavniki zaposlenih – obkroži se
4 kandidate
1. Ervin Bec,
2. Stanislav Habjan,
3. Sašo Peterlin,
4. Vinko Ribnikar,
5. Karl Rozman.
B) Predstavniki bivših zaposlenih in upokojencev – obkroži se 3 kandidate
1. Antonija Ažman,
2. Ladislav Bevk,
3. Mitja Rakar,
4. Rajko Rozman.
K 4. točki dnevnega reda:
Sprejmejo se predlagane spremembe in
dopolnitve statuta skupno s čistopisom statuta družbe Iskraemeco, DUS, d.d.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsaka delnica daje delničarju pravico do
enega glasu na skupščini. Za sprejem sklepov dnevnega reda je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna večina).
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi razumno utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Uprava in nadzorni svet družbe bosta o morebitnih predlogih sprejela svoja stališča najkasneje dvanajst dni po sklicu skupščine in
o tem obvestila delničarje z objavo na enak
način, kot je objavljen ta sklic.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še število glasov in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Pooblastilo mora biti ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Ob organiziranem zbiranju pooblastil mora biti le-to sestavljeno po
Zakonu o prevzemih.
Do udeležbe na skupščini so upravičeni
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 10.
junij 2003.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico s pogojem, da
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Člani uprave in nadzornega sveta družbe se lahko udeležijo skupščine, četudi niso delničarji.
Gradivo za skupščino je vsak delovni dan
od 10. do 12. ure na vpogled delničarjem
na sedežu uprave družbe Iskraemeco, DUS,
d.d., v Kranju, Savska loka 4.
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost in
prevzamejo glasovnice za glasovanje na
skupščini. Za udeležbo na skupščini se delničarji in pooblaščenci izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z
izpiskom iz sodnega registra.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, t.j. 19. 6.
2003 ob 13. uri v istih prostorih. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Iskraemeco, d.d., Kranj
uprava – direktorica
Marija Šenk
Ob-93660
Na podlagi 282. in 283. člena Zakona o
gospodarskih družbah ter na podlagi točk
6.2., 7.2., in 7.3. statuta KSP Hrastnik, Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., sklicuje uprava družbe
8. skupščino
delniške družbe KSP Hrastnik,
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
ki bo v četrtek, 19. 6. 2003 ob 12. uri v
sejni sobi družbe na Cesti 3. julija 7, Hrastnik, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov k posameznim točkam dnevnega
reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsedujočo skupščini se izvoli Melita Hafner, za preštevalca glasov Srečko Mokotar. Ugotovi se
prisotnost vabljene notarke Marjane Kolenc-Rus za sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2002 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2002.
Predlog sklepa uprave: v skladu z 282.a
členom Zakona o gospodarskih družbah
skupščina potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2002 in
jima podeljuje razrešnico.
3. Sklepanje o razporeditvi bilančnega
dobička za leto 2002.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček za leto 2002 v višini
1.419 SIT se razporedi v zakonske rezerve
družbe.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2003
skupščina imenuje družbo Dinamic, d.o.o.
iz Novega mesta.
5. Obravnava in sprejem sklepa o spremembah statuta KSP Hrastnik, d.d. in čistopisa statuta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta KSP Hrastnik,
d.d. in čistopis statuta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, pri Meliti Hafner, vsak delovni dan od 9.
do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po pos. točkah dnevnega reda.
Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica skupščine podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda in nasprotne predloge.
Predlogi delničarjev morajo biti pisni in
obrazloženi ter posredovani upravi družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu družbe na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo.
Udeležence in pooblaščence prosimo,
da se na sedežu družbe zglasijo vsaj 15 minut pred pričetkom zasedanja skupščine zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
KSP Hrastnik, d.d.
uprava družbe - direktorica
Ob-93661
Na podlagi 7. točke Statuta družbe
Alpdom, Inženiring, d.d., Cankarjeva 1, Radovljica, uprava družbe vabi delničarje na
7. sejo skupščine
družbe Alpdom, Inženiring, d.d.,
ki bo dne 19. 6. 2003 ob 12. uri v prostorih družbe (sejna soba), v Radovljici,
Cankarjeva 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednico skupščine imenuje Danico Klemenc, univ. dipl.
prav., za preštevalca glasov se imenuje Vlasto Grintov in Gregorja Jenka. Seji prisostvuje vabljeni notar Stane Krainer.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
3. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi
pozitivnega mnenja nadzornega sveta k
predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep, da skupni bilančni dobiček po revidirani bilanci stanja na dan
31. 12. 2002 znaša 31,094.127,18 SIT.
a) Bilančni dobiček se uporabi:
1. za izplačilo dividend delničarjem
3,422.025 SIT, to je v bruto višini 75 SIT
na delnico,
2. za izplačilo nagrad članom nadzornega sveta in upravi v skupnem kosmatem
znesku 1,518.532 SIT,
3. preostali bilančni dobiček v znesku
26,153.570,18 SIT ostane nerazporejen in
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se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.
Dividenda se izplača v 30 dneh po sprejemu tega sklepa na skupščini delničarjev,
na žiro račun, tekoči račun, hranilno knjižico ali na transakcijski račun v nerevaloriziranem znesku. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so na dan 23. 6. 2003 vpisani
v centralnem registru pri KDD. Delitev je
predlagana v skladu z 228., 274.a in 282.
členom ZGD-F.
b) V skladu z 282.a členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo direktorja in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2002 in jima podeljuje razrešnico za preteklo leto, s katero potrjuje njuno delo v letu 2002 kot
uspešno.
4. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo letnih računovodskih izkazov družbe Alpdom, d.d. Radovljica, za
leto 2003 imenuje revizijska družba Iteo Abeceda Podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o. Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja pravice imajo samo tisti delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo
tri dni pred sejo skupščine prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v
delniški knjigi pri KDD po stanju zadnjega
prijavnega dne na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu
družbe vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane pol ure kasneje. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.
Alpdom, Inženiring, d.d., Radovljica
uprava družbe
Ob-93662
Na podlagi določila 36. in 37. člena Statuta Alchrom d.d., Ruše, nadzorni svet družbe sklicuje
10. skupščino
družbe Alchrom d.d.,
ki bo dne 19. 6. 2003 v jedilnici, Jugova 17, Ruše, ob 13. uri.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: za člane delovnih organov skupščine se izvolijo:
– predsednica skupščine: Angela Obrulj,
– verifikacijska komisija: Magda Colnar
in Irena Bombek,
– notar: Stanislav Bohinc.
3. Predložitev poslovnega poročila uprave in poročila nadzornega sveta.

Direktor družbe skupščini predstavi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta.
Pod to točko se ne sprejema sklep.
4. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– za dividende se izplača 500 SIT bruto
za delnico. Vir za izplačilo dividend je del
nerazporejenega dobička iz leta 1997, kar
znaša skupaj 7,347.500 SIT. Del nerazporejenega dobička iz leta 1997 v višini
10,704.944,56 SIT se razporedi v druge
rezerve,
– družba izplača dividende delničarjem,
ki so na dan 16. 6. 2003 vpisani v Centralni
KDD kot imetniki delnic,
– dividende se izplačajo v roku 30 dni
od dneva sprejetja sklepa,
– ostanek bilančnega dobička za leto
2002, ki znaša 124,265.571,92 SIT ostane nerazporejen,
– skupščina upravi in nadzornemu svetu
podeljuje razrešnico za delo v letu 2002.
5. Imenovanje revizijske družbe za revizijo računovodskih izkazov družbe Alchrom
za poslovno leto 2003.
Predlog skelpa uprave in nadzornega
sveta: za revizijo poslovanja družbe v letu
2003 se imenuje družba IN Revizija d.o.o.,
Linhartova 1, iz Ljubljane.
6. Izvolitev članov novega nadzornega
sveta družbe.
Predlog skelpa uprave in nadzornega sveta: za nove člane nadzornega sveta za mandat štirih let se izvolijo trije člani, in sicer:
1. Vid Klinc,
2. Stefan Deitinghoff,
3. Črtomir Mesarič.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi
KDD, na dan 16. 6. 2003.
Pooblaščenci pravnih oseb se izkažejo
s pisnim pooblastilom. Pooblastilo mora biti
oddano ob prijavi udeležbe na skupščini.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Celotno gradivo za skupščino je na vpogled na sedežu družbe v Rušah, Jugova
ulica 17, vsako sredo od 9. do 11. ure.
Alchrom d.d.
predsednik nadzornega sveta
Vlasta Zagorac ek.
Ob-93689
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in od 20. do 23. člena
Statuta družbe KAM-BUS d.d. Kamnik,
uprava družbe sklicuje
8. skupščino delničarjev
družbe KAM-BUS d.d. Kamnik,
ki bo v torek, 17. junija 2003 ob 13. uri
na sedežu družbe KAM-BUS d.d. Kamnik,
Industrijska cona Perova 30, ob kamniški
obvoznici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Boris Premk,
– za preštevalki glasov Tatjana Petrovič
in Mojca Jašič,
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– za notarja se imenuje Jože Rožman.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina na podlagi 282. člena
Zakona o gospodarskih družbah in na predlog uprave in nadzornega sveta bilančni
dobiček, ki po poslovnem poročilu, ki sta
ga sprejela uprava in nadzorni svet, znaša
136,706.774 SIT, pri čemer dobiček poslovnega leta 2002 znaša 29,688.202
SIT, preneseni čisti dobiček prejšnjih let
1999, 2000 in 2001 pa skupaj znaša
107,018.572 SIT, razporedi:
a) del v znesku 13,355.648 SIT, ki
predstavlja 50% nerazporejenega dobička iz leta 1999, se razdeli delničarjem v
višini 90,22 SIT bruto na delnico in se
izplača delničarjem do 30. 10. 2003 po
stanju delniške knjige na dan sprejema
tega sklepa:
b) dobiček iz leta 2002 v znesku
29,688.202 SIT ostane nerazporejen
(preneseni dobiček).
2. Skupščina na podlagi obravnave letnega poročila in poročila nadzornega sveta, podeljuje upravi in nadzornemu svetu
razrešnico, ter s tem potrjuje in odobri
delo uprave in nadzornega sveta za leto
2002.
3. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog skepa: na predlog nadzornega sveta se za izdelavo revizijskega poročilo o poslovanju družbe v letu 2003 imenuje Revizijska družba Contura d.o.o. iz
Ljubljane.
4. Ponudbe in predlogi delničarjev.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki so vpisani v delniški knjigi 8 dni pred
zasedanjem skupščine in ki pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko svojo
udeležbo najkasneje 3 dni pred skupščino.
Pravico do izplačila dividend imajo tisti
delničarji, ki so na dan izvedbe skupščine
vpisani v delniško knjigo.
Vsak delničar lahko pri predlaganih
sklepih pri posameznih točkah dnevnega
reda poda razumno utemeljene nasprotne predloge. Če bo delničar nasprotni
predlog vložil v roku 7 dni od objave sklica skupščine, bo nasprotni predlog objavila uprava na stroške družbe.
Nasprotne predloge pošljite na naslov:
KAM-BUS, d.d., Perovo 30, 1241 Kamnik
»za 8. skupščino«.
Gradivo za skupščino je delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro na istem mestu.
Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne,
ob 14. uri, na istem mestu. Ob drugem
sklicu skupščina veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
KAM-BUS, d.d.
direktor družbe
Anton Zlatnar
Ob-93701
Na podlagi 41. do 43. člena statuta
družbe Tabor Ljubljana, d.d., Ljubljana,
Tabor 9, uprava sklicuje
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8. skupščino družbe
Tabor Ljubljana, d.d., Tabor 9,
Ljubljana,
ki bo dne 19. 6. 2003 ob 13. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Tabor 9, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– dve preštevalki glasov: Lilijana Bole,
Zdenka Perdan.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) 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.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi
se, da znaša bilančni dobiček družbe Tabor
Ljubljana, d.d. na dan 31. 12. 2002:
75,725.850,01 SIT.
Bilančni dobiček se uporabi za:
– Izplačilo
dividend
v
znesku
17,390.083,20 SIT, to je 67,20 SIT bruto
dividende na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje do 31. 8. 2003, in sicer po
stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru
pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi
d.d. Ljubljana, na dan zasedanja skupščine;
– 869.504,16 SIT za nagrado upravi;
– 600.000 SIT za nagrado nadzornemu;
– 56.866.262,65 SIT je prenos dobička.
c) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za leto 2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina podeli razrešnico direktorju družbe in
članom nadzornega sveta družbe za leto
2002.
3. 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 Plus Revizija d.o.o., Bežigrad 1, Ljubljana.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, vključno z besedilom letnega poročila za leto 2002 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev
statuta družbe, bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delavnik od 9.
do 12. ure v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.
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Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo 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 zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro 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 zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Tabor Ljubljana, d.d., Ljubljana
direktor
Radigoj Kobal
Ob-93718
Na podlagi 40. člena statuta delniške
družbe Komunala Tolmin, Javnega podjetja, sklicuje uprava družbe
8. sejo skupščine
družbe Komunala Tolmin, Javno
podjetje d.d.,
ki bo dne 17. 6. 2003 ob 11. uri na sedežu družbe Poljubinj 89h, Tolmin.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednico skupščine izvoli Olga Štrukelj,
za preštevalki glasov se izvolita Karmen Kos
in Greta Rejc.
Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljen
notar Edvard Sivec.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta z dne 8. 5. 2003 o sprejemu letnega poročila za leto 2002;
b) izhajajoč iz sprejetega letnega poročila za leto 2002 bilančni dobiček v višini
6,608.394,55 SIT ostane nerazporejen;
c) skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2002.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta Komunale Tolmin d.d.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe in dopolnitve statuta po predlogu uprave in nadzornega sveta v priloženem besedilu.
4. Nagrada članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se določi sejnina v višini 30.000 SIT
neto na sejo za predsednika in 20.000 SIT
neto na sejo za člane.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2003
se imenuje Tekos Revizija d.o.o., Potoki 38,
Kobarid.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih ali zakonitih zastopnikih. Pooblaščenec se mora izkazati s pisnim pooblastilom.
Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe v Poljubinju 89h, Tolmin, vsak delovni
dan od 8. do 10. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega vabila
in obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo nastopil polurni odmor, po katerem se bo skupščina zopet sestala. V tem
primeru bo sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Komunala Tolmin, Javno podjetje
d.d.
uprava
Ob-93720
Na podlagi 7. člena Statuta družbe KOPA
d.d., Kidričeva 14, Slovenj Gradec, sklicuje uprava
8. redno letno skupščino
delniške družbe,
ki bo 19. 6. 2003 ob 16. uri v prostorih
družbe na Kidričevi 14 v Slovenj Gradcu, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov.
Na seji skupščine je prisoten vabljeni notar.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2002.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2002.
b) Izhajajoč iz potrjenega letnega poročila bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2002 znaša 67,572.343,79 SIT.
c) Del bilančnega dobička v bruto višini
12,008.400 SIT se razdeli za dividende delničarjem, ki so na dan zasedanja skupščine
vpisani v delniški knjigi pri Klirinško depotni
družbi. Delničarjem se do dne 31. 8. 2003
izplača dividenda, ki znaša 400 SIT bruto
na delnico. Izplačilo se izvrši iz nerazporejenega dobička poslovnega leta 2002.
d) O preostalem delu bilančnega dobička v višini 55,563.943,79 SIT bo odločeno
v naslednjih letih.
e) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2002 in jima
podeli razrešnico za za poslovno leto 2002.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2003 se imenuje družba
M-Revizija in svetovanje, d.o.o., Celjska cesta 19, 3212 Vojnik.
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Vpogled v gradivo
Letno poročilo za leto 2002, poročilo
nadzornega sveta ter drugo gradivo s predlogi sklepov so delničarjem na vpogled na
sedežu družbe v Slovenj Gradcu, Kidričeva
14, vsak delavnik od objave sklica do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi pri Klirinško depotni družbi v Ljubljani
po stanju na dan 16. 6. 2003, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic predhodno prijaviti upravi družbe na sedežu
družbe, in sicer najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine, to je do vključno
16. 6. 2003. Pooblaščenci morajo v istem
roku predložiti tudi pisna pooblastila.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, se skupščina sestane pol ure po
predvidenem prvotnem sklicu in je sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
KOPA d.d.
uprava
Osvald Bernard
Ob-93725
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe IMP inženiring, montaža, proizvodnja, d.d., Dunajska
cesta 7, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
6. redno skupščino
IMP inženiring, montaža, proizvodnja,
d.d.,
ki bo v pretek, 20. 6. 2003, ob 13. uri,
v veliki sejni sobi poslovne hiše IMP, d.d.,
na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov skupščine, ugotovitev sklepčnosti.
Sklep: za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Tone Marolt.
Za preštevalki glasov se izvolita Saša
Krančan in Ida Kurent.
Na seji je prisotna vabljena notarka Marina Ružič Tratnik.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2002 z mnenjem revizijske
hiše, pisnega poročila nadzornega sveta
družbe k letnemu poročilu in mnenju revizijske hiše, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Sklep:
2.1 Potrdi in odobri se delo direktorja v
poslovnem letu 2002 in se direktorju za
poslovno leto 2002 podeli razrešnico.
2.2 Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v poslovnem letu 2002 in se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2002 podeli razrešnico.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2002.
Na podlagi predloga uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta družbe,
sprejme skupščina naslednji sklep: bilančni

dobiček po stanju 31. 12. 2002 znaša
377,473.138,85 SIT.
Bilančni dobiček je oblikovan iz:
– prenesenega čistega dobička prejšnjih
let v znesku 297,630.710,04 SIT,
– revalorizacijskega popravka tega dobička v znesku 27,144.326,04 SIT,
– in preostanka čistega dobička za leto
2002 v znesku 52,698.102,77 SIT.
Ugotovljeni bilančni dobiček v skupnem
znesku 377,473.138,85 SIT se razporedi v
druge rezerve iz dobička.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic na podlagi sedme alinee
prvega odstavka 240. člena ZGD.
Na podlagi predloga uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta družbe,
sprejme skupščina naslednji sklep:
a) Osnovni kapital družbe, ki znaša
171,755.000 SIT, se zaradi prevelikega obsega kapitala, glede na dejavnost družbe,
zmanjša z umikom do 85.878 lastnih delnic
v
skupni
nominalni
vrednosti
do
85,878.000 SIT, ki jih bo družba pridobila
v breme bilančnega dobička in drugih rezerv iz dobička, v skladu z drugo alineo
tretjega odstavka 356. člena Zakona o gospodarskih družbah.
b) Družba bo lastne delnice pridobila od
delničarjev ob upoštevanju 219. člena ZGD
in po prodajni ceni 6.900 SIT za delnico.
Ponudba družbe za odkup traja 30 dni od
dneva skupščine tako, da delničarji lahko
prodajo svoje delnice družbi pod pogoji iz
tega sklepa do vključno 21. 7. 2003.
c) Po izvedenem zmanjšanju tako osnovni kapital družbe, v primeru odkupa in umika vseh 85.878 (lastnih) delnic, znaša
85,877.000 SIT in je razdeljen na 85.877
navadnih imenskih delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT za delnico. Če bodo delničarji v skladu s ponudbo iz prejšnjega odstavka tega sklepa družbi prodali manj kot
85.878 delnic, se znesek osnovnega kapitala po njegovem zmanjšanju in znesek števila delnic po zmanjšanju osnovnega kapitala ustrezno spremenita, in sicer glede na
dejansko število pridobljenih in umaknjenih
lastnih delnic. Za določitev točnega zneska
osnovnega kapitala po njegovem zmanjšanju in določitev skupnega števila delnic po
zmanjšanju osnovnega kapitala ter za uskladitev statuta s sprejetim sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe in sprejem čistopisa statuta, se pooblasti nadzorni
svet družbe.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2003.
Sklep: za revizorja, ki bo revidiral letne
računovodske izkaze za poslovno leto
2003, imenuje skupščina revizijsko hišo
Plus Revizija, d.o.o., iz Ljubljane.
Letno poročilo uprave za poslovno leto
2002, poročilo nadzornega sveta z mnenjem o poslovnem poročilu uprave za poslovno leto 2002, mnenje revizorja za poslovno leto 2002 so na vpogled v tajništvu
direktorja na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 7, od vključno dneva objave
tega vabila do vključno 20. 6. 2003 vsak
delavnik od 9. do 12. ure.
Zaradi sestave seznama delničarjev, vabimo delničarje, da pisno priglasijo svojo
udeležbo na skupščini do 17. 6. 2003.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej gla-
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sujejo delničarji, ki so na dan skupščine
vpisani v delniško knjigo, ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo je potrebno predložiti
družbi.
Vpis delničarjev na skupščini bo možno
pol ure pred začetkom skupščine. Identiteto izkažejo z osebno izkaznico ali drugo
ustrezno javno listino s sliko ali izpisom iz
registra pravnih oseb in pooblastilom.
O sklepih dnevnega reda pod 1, 2, 3, 4 in
5 odloča skupščina z večino oddanih glasov.
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 13.30 in bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
IMP, d.d.
direktor
Vladimir Kuret, univ. dipl. inž. str.
Ob-93758
Na podlagi 43. člena Statuta družbe
Transport Krško, d.d., sklicujem
8. skupščino delničarjev,
ki bo 16. 6. 2003 ob 14. uri v poslovnih
prostorih družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, imenuje predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov.
2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlagani dnevni red.
3. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2002, z revizijskim
mnenjem in mnenjem nadzornega sveta ter
odločitev o rezultatu za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina sprejme v
vednost poročilo o poslovanju družbe za
leto 2002 z mnenjem revizijske družbe in
mnenjem nadzornega sveta.
Izguba iz leta 2002 v višini
30,312.432,84 SIT ostane nepokrita.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico direktorju in nadzornemu svetu za
delo v letu 2002.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2003.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2003 skupščina imenuje EPIS d.o.o. Celje.
6. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme vse
predlagane spremembe statuta in čistopis
statuta.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo s potrdilom o lastništvu delnic,
osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Delničarje naprošamo, da zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema
glasovnic prijavijo udeležbo na skupščini
eno uro pred zasedanjem skupščine.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
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ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje uro kasneje v istih prostorih in z istim
dnevnim redom.
Skupščina bo takrat odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Transport Krško d.d.
direktor
Ob-93759
Uprava delniške družbe Mercator-Goriška, trgovina in storitve, d.d. Nova Gorica,
Gregorčičeva 19, sklicuje
10. redno skupščino
delničarjev družbe Mercator-Goriška,
trgovina in storitve, d.d.,
ki bo dne 17. 6. 2003 ob 14. uri na
sedežu družbe v Novi Gorici, Gregorčičeva
19.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
imenuje Zvonko Zorn.
Za preštevalca glasov se imenuje Marijo
Prezelj in Patricijo Koncut.
Notarka Eva Lučovnik bo nadzirala potek skupščine in sestavila zapisnik o zasedanju skupščine.
2. Sprejem sprememb Statuta družbe
Mercator-Goriška, d.d.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe
Statuta družbe Mercator-Goriška, trgovina
in storitve, d.d. v predlaganem besedilu.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščino se seznani z letnim poročilom uprave in poročilom predsednika nadzornega sveta za leto 2002.
b) Bilančni dobiček leta 2002 v vrednosti 1.941,812.424,40 SIT, ki izhaja iz prenesenega čistega dobička
– leta 1997 v višini 123,890.980,59
SIT,
– leta 1998 v višini 330,817.718,29 SIT,
– leta 2000 v višini 723,556.731,90
SIT,
– leta 2001 v višini 546,278.331,60 SIT
in
– leta 2002 v višini 217,268.662,02
SIT,
ostane neuporabljen in se odločanje o
njegovi uporabi prenese v naslednje leto.
c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2002.
4. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta družbe se za uspešno delo v letu 2002 v
breme poslovnih stroškov družbe izplačajo
nagrade v skupni bruto vrednosti
2,040.000 SIT.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje od 4. 8. 2003 do 4. 8. 2007
izvolita: mag. Marjan Sedej in Jelka Žekar.
6. Imenovanje revizorjev za leto 2003.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2003 se imenuje revizijska družba
Pricewaterhouse Coopers, d.d., Parmova
33, Ljubljana.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic sami ali njihovi pooblaščenci, ki so najmanj tri dni pred dnevom skupščine in na dan skupščine vpisani
v delniško knjigo pri KDD.
Glasovanje bo o vsaki točki dnevnega
reda javno z dvigom rok. Delničarji morajo
svojo udeležbo pisno sporočiti na naslov
družbe vsaj tri dni pred skupščino, to je
najkasneje do 14. 6. 2003.
Pisna pooblastila pooblaščencev morajo biti na sedežu družbe vsaj tri dni pred
sejo, to je 14. 6. 2003.
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovni sklic skupščine 17. 6. 2003 ob 16. uri v istem prostoru z enakim dnevnim redom.
Sejna soba, v kateri bo zasedanje, bo
odprta od 13. ure dalje.
Letno poročilo, poročilo predsednika
nadzornega sveta in predlog sprememb Statuta družbe Mercator-Goriška, d.d. je na
vpogled na sedežu družbe v tajništvu, vsak
delovni dan od 12. ure do 14. ure.
Mercator-Goriška, d.d.
predsednik uprave
Silvan Makuc
Ob-93764
V skladu z 12. členom statuta Remont
d.d., Oblakova 30, Celje, uprava delniške
družbe sklicuje
9. skupščino delničarjev
Remont d.d.,
ki bo v petek, 20. junija 2003 ob 9. uri v
poslovnih prostorih družbe na Oblakovi 30
v Celju.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: imenujejo se predlagani
predsednik skupščine, preštevalca glasov
in notar.
2. Poročilo preštevalcev o prisotnosti
delničarjev – kapitala na skupščini.
Predlog sklepa: na podlagi poročila se
ugotovi, da je skupščina sklepčna.
3. Poročilo nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: sprejme se Poročilo
nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu za poslovno leto 2002.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa:
a) Čisti dobiček poslovnega leta ostane
nerazporejen.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
5. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina odobri nagrado nadzornemu svetu za uspešno delo v
minulem letu v predlagani višini.
6. Razrešitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata
se 23. avgusta 2003 razrešijo člani dosedanjega nadzornega sveta: dr. Dane Melavc, Danica Doberšek, Drago Čuček,
Franc Meža.
7. Imenovanje novega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se za
mandatno dobo štirih let, šteto od 23. avgusta 2003 dalje imenujejo:

1. Dr.Dane Melavc,
2. Danica Doberšek,
3. Drago Čuček,
4. Franc Meža.
8. Imenovanje revizijske družbe za leto
2003.
Predlog sklepa: za revizijsko družbo za
leto 2003 se imenuje revizijska družba »Šager, družba za revizijo in svetovanje d.o.o.«,
Domžale.
9. Seznanitev skupščine s planom družbe za leto 2003.
Skupščino se seznani s planom družbe
za leto 2003.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan med 10. in
12. uro pri Mateji Smerkolj.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in oddani v 7 dneh po objavi
dnevnega reda skupščine na sedežu družbe.
Seje skupščine se lahko udeleži vsak
delničar sam ali njegov pooblaščenec pod
pogojem, da svojo udeležbo pisno najavi
najpozneje 3 dni pred zasedanjem na sedež družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 10. uri v istem prostoru. V drugem sklicu
bodo udeleženci sprejemali sklepe ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Remont d.d., Celje
Ob-93769
Na podlagi 20. člena Statuta Commerce d.d., Einspielerjeva 6, Ljubljana, uprava
družbe sklicuje
8. skupščino
družbe Commerce d.d.,
ki bo v ponedeljek, 23. junija 2003 ob
14. uri na sedežu družbe, Ljubljana, Einspielerjeva 6, v Galeriji Commerce.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, predstavitev notarja ter izvolitev predsednika in preštevalca glasov.
Direktor družbe otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada Kumar.
Na predlog uprave se sprejme naslednji
sklep: za predsednika skupščine se izvoli
odvetnik Tomaž Čad.
Za preštevalca glasov se izvolita: Uroš
Valant in Darja Štembal.
2. Letno poročilo, uporaba bilančnega
dobička za leto 2002 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
A) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2002, z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
B) Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: sprejme se
uporaba bilančnega dobička ugotovljenega
za leto 2002, in sicer:
– bilančni dobiček iz prejšnjih let v višini
126,421.098,48 SIT,
– in bilančni dobiček poslovnega leta
2002 v višini 36,867.824,45 SIT
po stanju na dan 31. 12. 2002 se uporabi za:
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– oblikovanje rezerv za lastne deleže v
višini 18,061.100 SIT,
– oblikovanje drugih rezerv v višini
145,227.822,93 SIT.
Izplačilo dividend delničarjem se ne izvede.
C) Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: skupščina
podeli razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto
2002.
3. Imenovanje revizorja.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2003 se imenuje
revizijska hiša BDO EOS Revizija d.o.o.,
Družba za revidiranje, Dunajska 106, Ljubljana.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, z letnim
poročilom, mnenjem neodvisnega revizorja
in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v pisarni
št. 422, od sklica skupščine dalje, vsak delovni dan od 12. do 14. ure.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo upravi
družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan 20. 6.
2003, oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini in glasovalna pravica
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila.
Galerija Commerce bo v ta namen odprta pol ure pred začetkom zasedanja. Prijavljeni delničarji in njihovi pooblaščenci se izkažejo z identifikacijskim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa z izpisom iz sodnega registra ter s podpisom potrdijo svojo
prisotnost ter prevzamejo ustrezno gradivo.
Commerce d.d., Ljubljana
direktor
Izidor Baus
Ob-93775
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93) in
38. člena statuta družbe TKI Hrastnik d.d.,
Za Savo 6, Hrastnik, uprava in nadzorni
svet sklicujeta
osmo skupščino
delniške družbe,
ki bo 20. junija 2003 ob 16. uri v prostorih sejne sobe gasilskega doma družbe,
C. 1. maja 34, Hrastnik, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine.
a) imenovanje predsednika skupščine,
b) imenovanje preštevalcev glasov,
c) imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisa.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog za imenovanje delovnih teles skupščine po predlogu uprave kot sledi:

– predsednik skupščine: Franci Vozlič,
inž.,
– preštevalci glasov: Jerica Jutreša, Lea
Žibert (ali Jana Lenart),
– notarka: Marjana Kolenc-Rus.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2002 in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave o poslovanju za leto 2002 in pisnim poročilom nadzornega
sveta ter potrdi in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2002 in
jima podeli razrešnico.
3. Predlog razporeditve dobička za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog uprave in pozitivnega mnenja nadzornega sveta ostane ustvarjeni bilančni dobiček za poslovno leto
2002 v znesku 9,451.000 SIT nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki
bo revidiral letne računovodske izkaze družbe TKI Hrastnik, d.d., za leto 2003, se na
predlog nadzornega sveta imenuje revizorska hiša Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu direktorja v prostorih TKI Hrastnik, d.d., Hrastnik,
Za Savo 6, vsak delovni dan v tednu med
12. in 15. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno
ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in
sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu v prostor, kjer bo zasedanje. Delničarji morajo svojo udeležbo na
skupščini prijaviti upravi družbe pisno, najkasneje tri dni pred skupščino, oziroma pooblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti pisno in najkasneje tri dni pred skupščino predloženo upravi družbe, kjer se hrani.
Delničarji, udeleženci seje skupščine so
dolžni podpisati seznam prisotnih na seji
skupščine uro pred uradnim začetkom
skupščine. Pooblastila za zastopanje in pridobitev glasovalne pravice na skupščini delniške družbe pridobljena na podlagi organizirano zbiranih pooblastil, morajo biti pridobljena na način kot to določa (glej!) Zakon o prevzemih (ZPre) Ur. l. RS, št. 47/97,
61. in 62. člen ter o nameri, razlogih ter o
načinu zbiranja pooblastil, predhodno obvestiti Agencijo za trg vrednostnih papirjev.
Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebno večina oddanih glasov delničarjev
(navadna večina), razen če zakon ali statut
ne določata drugače.
Če skupščina ob času sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine družbe istega dne ob 17. uri na mestu
prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča, ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
TKI Hrastnik d.d., Hrastnik
nadzorni svet
predsednik
Dr. Matevž Kmet
uprava
direktor
Branko Majes, univ. dipl. ek.
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Ob-93776
Na podlagi 23. člena statuta družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., Maribor, Jadranska cesta 24, uprava družbe
sklicuje
8. skupščino delniške družbe
Mariborski vodovod, Javno podjetje,
d.d., Maribor
Skupščina bo v četrtek, 19. junija 2003
ob 11. uri na sedežu družbe na Jadranski
cesti 24 v Mariboru, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in v
skladu s poslovnikom skupščini predseduje
predsednik nadzornega sveta Milan Petek.
V verifikacijsko komisijo skupščina izvoli: Borisa Faturja za predsednika ter Marto
Kregar Danč in Leo Kosi za preštevalki glasov.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Seznanitev skupščine z izvolitvijo novega predstavnika delavcev v nadzornem
svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da je svet delavcev v nadzorni svet kot predstavnika delavcev, namesto Franca Rečnika, izvolil Marijana Erjavca, z mandatom od
8. 10. 2002 do izteka mandata sedanjemu
nadzornemu svetu.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev ter
prečiščenega besedila poslovnika o delu
skupščine d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve poslovnika o delu skupščine delniške družbe.
Prečiščeno besedilo poslovnika o delu
skupščine, z upoštevanjem sprejetih sprememb in dopolnitev, podpiše predsednik
skupščine.
4. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2002 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega
poročila družbe za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2002
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2002.
5. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2002 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta ter na podlagi statuta
družbe se bilančni dobiček na dan 31. 12.
2002, v skupnem znesku 119,673.701,30
SIT uporabi za:
– dividende delničarjem v znesku
47,581.500 SIT,
– druge rezerve iz dobička v znesku
72,092.201,30 SIT.
Bruto dividenda na delnico znaša
150 SIT in se v 30 dneh od sklepa skupščine izplača delničarjem, ki so bili na dan
skupščine vpisani v delniško knjigo.
Predlog sklepa: upravi – direktorju družbe in članom nadzornega sveta skupščina
podeljuje razrešnico za njihovo delo v poslovnem letu 2002.
6. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2003.
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Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za pooblaščeno revizijsko
družbo za poslovno leto 2003 imenuje družbo ITEO Abeceda, d.o.o. Ljubljana, PE
Maribor.
7. Sprejem sklepa o višini sejnin.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta ter v skladu s statutom
družbe in s sklepom 23. seje Mestnega
sveta Mestne občine Maribor, skupščina
sprejme predlagano višino sejnin za udeležbo na seji, ki znaša za člane nadzornega
sveta družbe 25%, za predsednika nadzornega sveta ter predsedujočega skupščine
delniške družbe pa 35% poprečne mesečne plače v RS.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Celotno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov, letno poročilo za poslovno leto
2002 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila, predlog sprememb in
dopolnitev poslovnika o delu skupščine d.d.
ter predlog prečiščenega besedila poslovnika skupščine, so od dnevna objave skupščine vsak delovni dan na vpogled delničarjem v tajništvu družbe na Jadranski cesti 24
v Mariboru.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zakoniti zastopniki (pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe), ki
bodo svojo udeležbo pisno prijavili upravi
družbe vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Vabljene prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno obveščeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi družbe v roku 7 dni po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Zaradi čimbolj nemotenega poteka skupščine prosimo udeležence, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja zaradi prevzema gradiva in vzpostavitve evidence.
Mariborski vodovod, javno podjetje,
d.d.
uprava – direktor družbe
Stanislav Jecelj, univ. dipl. ek.
Št. 20/2003
Ob-93777
Na podlagi točke 7.7. Statuta družbe Postojnska jama, turizem d.d., Jamska c. 30,
Postojna, uprava družbe vabi delničarje na
7. sejo skupščine
družbe Postojnska jama, turizem d.d.,
ki bo v petek, dne 20. 6. 2003 ob
10. uri na sedežu družbe v prostoru Jamske restavracije (soba Venecijanka), Jamska c. 30, Postojna.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednico skupščine imenuje Danico Klemenc, za preštevalki glasov pa Andreo Šabec in Mileno Sajovic. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Darko Jerše.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
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4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2002.
Predlog sklepa:
a) Uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata, da se bilančni dobiček
za leto 2002 v znesku 112,710.195,29 SIT
v celoti razporedi v preneseni dobiček družbe.
b) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za dobro opravljeno
delo v letu 2002.
5. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Na predlog nadzornega sveta skupščina na osnovi pisnih odstopnih izjav in na
podlagi spremenjene lastniške strukture,
razreši Damjana Korošca, Lea Freliha in
Alojza Penka, predstavnike kapitala v nadzornem svetu družbe, z dnem sprejema tega sklepa.
b) Na predlog nadzornega sveta skupščina z dnem sprejema tega sklepa imenuje v nadzorni svet:
1. Srečka Kendo,
2. Edvarda Lesnika,
3. Suzano Bolčič – Agostini,
predstavnike kapitala, do konca mandata sedanjemu nadzornemu svetu.
6. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2003
imenuje revizijska hiša Ernst & Young Revizija, davčno in poslovno sodelovanje d.o.o.,
Dunajska cesta 111, Ljubljana.
7. Višina sejnin nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se višina sejnine za člane nadzornega
sveta zviša na 40.000 SIT neto in za predsednika nadzornega sveta na 50.000 SIT
neto.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo najkasneje tri dni pred
sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu na sedežu družbe in so vpisani pri KDD – Centralni klirinško depotni
družbi, po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu direktorja vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave tega sklica.
Skupščina je sklepčna ob napovedani
uri takoj, ne glede na število prisotnih odstotkov osnovnega kapitala družbe.
Postojnska jama, turizem, d.d.,
Postojna
uprava družbe
Ob-93779
Na podlagi 42. člena statuta družbe
Zdravilišče Atomske Toplice d.d. uprava
sklicuje

7. redno sejo skupščine
Zdravilišče Atomske Toplice d.d.
Podčetrtek, Zdraviliška cesta 24,
ki bo dne 17. 6. 2003 ob 13. uri na
sedežu družbe v Podčetrtku, Zdraviliška cesta 24, v Zeleni dvorani Aparthotela Rosa z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Mojca Šantek Anica Krizmanič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Pavel
Rojs.
2. Sprememba firme družbe, razširitev
dejavnosti družbe ter spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Firma družbe se spremeni tako, da
po novem glasi: Terme Olimia d.d. Skrajšana firma družbe “Atomske toplice d.d.” se
črta.
b) Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi:
– K/ 70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
– K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
– K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami,
– K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
c) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe in čistopis statuta družbe.
3. a) Predložitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnega poročila 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.
3. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi se,
da znaša bilančni dobiček družbe Zdravilšče
Atomske Toplice d.d. Podčetrtek na dan
31. 12. 2002 v višini 180,004.393,39 SIT.
Bilančni dobiček za leto 2002 se uporabi:
– 41,163.850 SIT za dividende, to je 70
SIT bruto dividende na delnico. Družba bo
delničarjem izplačala dividende najkasneje
do 30. 10. 2003, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki
se vodi v centralnem registru pri KDD –
Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana, na dan zasedanja skupščine in na način, kot ga bo določila uprava družbe;
– 5,671.918 SIT za izplačilo nagrad članom nadzornega sveta;
– 133,168.625,39 SIT je preneseni dobiček, o katerem se bo odločalo v naslednjih letih.
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3. c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2002.
Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico
za poslovno leto 2002.
4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: na
podlagi osme alinee prvega odstavka 240.
člena ZGD in tretje alinee 20. člena statuta družbe, skupščina pooblašča upravo,
da lahko kupi lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati
10% osnovnega kapitala družbe, z namenom izplačila nagrade upravi in za ohranjanje vrednosti delničarjev oziroma z namenom realizacije kapitalskega dobička. Najnižja prodajna vrednost delnice znaša
1.100 SIT, najvišja prodajna vrednost delnice pa 4.000 SIT.
Pooblastilo velja 18 mesecev od dneva
sprejetja tega sklepa na skupščini družbe.
Na podlagi 240. člena ZGD in smiselno
s 313. členom ZGD se pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic izključi prednostna pravica obstoječim delničarjem.
5. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na podlagi pisne
odstopne izjave z dne 5. 5. 2003 se razreši
član nadzornega sveta, predstavnik delničarjev, Marijan Groff.
Skupščina izvoli Matejo Vidnar za članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, do konca mandatnega obdobja.
6. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: osnovni
kapital družbe se poveča iz dosedanjih
1.183,146.000 SIT za 468,000.000 SIT tako, da po izvedenem povečanju znaša
1.651,146.000 SIT, za kar družba izda
234.000 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT za delnico.
Novo izdane delnice dajejo imetnikom
iste pravice kot že izdane delnice v skladu s
statutom družbe.
Prodajna cena za novo izdane delnice
znaša 4.300 SIT.
Na podlagi 313. člena ZGD se pri nakupu novo izdanih delnic izključi prednostna
pravica obstoječim delničarjem.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z denarnimi vložki delničarja Kapitalska
družba d.d., v višini 503,100.000 SIT in
delničarja Zvon ena PID d.d. v višini
503,100.000 SIT.
Delničarja bosta nove delnice vpisala in
vplačala najkasneje do 23. 6. 2003 na transakcijski račun družbe Zdravilišče Atomske
Toplice d.d.
Nove delnice se vpišejo in vplačajo brez
postopka javne prodaje, na podlagi soglasja oziroma seznanitve Agencije za trg vrednostnih papirjev, da je izdaja delnic namenjena v naprej znanim in dobro poučenim
investitorjem.
Uprava bo prijavila sklep o povečanju
osnovnega kapitala za vpis v sodni register
takoj po ugotovitvi uspešnosti vpisa in vplačila.

Novo izdane delnice bodo izdane po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodnem
registru v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih.
Za uskladitev statuta s sprejetim sklepom o povečanju osnovnega kapitala družbe in sprejem čistopisa statuta se pooblasti
nadzorni svet družbe.
7. 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 Rating d.o.o., Gosposka 7,
Celje.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, 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.
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.
Skupščine se lahko udeležijo 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 zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro 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 zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Zdravilišče Atomske Toplice d.d.
direktor uprave
Zdravko Počivalšek, univ. dipl. inž.
agr.
Ob-93780
Na podlagi 9.5 točke statuta delniške
družbe Gozdno gospodarstvo Celje d.d.,
Ljubljanska cesta 13, Celje direktor sklicuje
4. skupščino družbe
Gozdno gospodarstvo Celje d.d.,
ki bo v petek, 20. junija 2003 ob 12. uri
v Jožefovem domu, Plečnikova 29, Celje z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Jožica Sevnšek in
Olga Cimperšek.
Na seji bo prisoten vabljeni notar Marko
Fink.
2. a) Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2002 z mnenjem revizorja
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ter pisnim poročilom nadzornega sveta po
274. a členu Zakona o gospodarskih družbah.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: celotni bilančni dobiček po stanju 31. 12. 2002 znaša 67,497.767,70 SIT. Del bilančnega dobička po ZR 2002 v znesku 13,671.000 SIT
se razdeli delničarjem za dividende in sicer
iz dobička leta 2000 v višini 9,383.876 SIT
in 4,287.124 SIT iz dobička leta 2001, razlika v višini 53,826.767,70 SIT je preneseni
dobiček. Dividende se izplačajo do 31. 8.
2003 delničarjem, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan 17. 6. 2003.
2. c) Podelitev razrešnice direktorju in
članom nadzornega sveta za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo direktorja in nadzornega sveta
ter jima podeljuje razrešnico za poslovno
leto 2002.
3. Imenovanje nadomestnih članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina ugotovi, da sta člana nadzornega sveta Kočar
Matilda in Dušan Gradišar dne 12. 5. 2003
podala pisni odstopni izjavi za prenehanje
mandata z dnem 19. 6. 2003.
Skupščina izvoli dr. Boštjana Koširja,
univ. dipl. inž. gozd. in Romana Celarca,
ek. za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, do konca mandatnega obdobja.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2004 skupščina
imenuje Revidicom d.o.o., Grizoldova 5,
2000 Maribor.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago na sedežu družbe, v tajništvu uprave, vsak delovni dan od
10. do 12. ure, v času od dneva objave
sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v 7
dneh od objave sklica.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD
na dan 17. 6. 2003 in ki bodo najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine najavili svojo udeležbo, priporočeno po pošti ali osebno, na sedežu družbe. Pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc.
Skupščina je sklepčna in veljavno odloča ne glede na število prisotnih delnic.
Gozdno gospodarstvo Celje d.d.
direktor
Janez Peskar, univ. dipl. ek.
Ob-93781
Na podlagi 42. člena statuta družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. uprava sklicuje
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7. redno sejo skupščine
Komunalno podjetje Ptuj, d.d. Ptuj,
Žnidaričevo nabrežje 3,
ki bo dne 16. 6. 2003 ob 13. uri na
sedežu družbe v Ptuju, Žnidaričevo nabrežje 3, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– preštevalca glasov: Igor Cebek in Angela Petek.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Šömen.
2. a) Seznanitev 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
znesku 76.934.080,43 SIT se uporabi:
– del bilančnega dobička v višini
28,402.278,46 SIT za dividende, to je
167,77 SIT bruto dividende na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje do 1. 8. 2003, in sicer po
stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine.
– preostali bilančni dobiček v višini
48,531.801,97 SIT je prenos dobička.
2. c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2002.
Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico
za poslovno leto 2002.
3. 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 ITEO-Abeceda, Podjetje za
revizijo in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, 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 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 zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzpo-
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stavitve evidenc in morebitnega prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Komunalno podjetje Ptuj, d.d.
direktor
Jože Cvetko, univ. dipl. inž.
Ob-93782
Na podlagi 39. člena statuta družbe
Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63, uprava sklicuje
7. redno sejo skupščine
Ljubljanske mlekarne d.d. Ljubljana,
Tolstojeva 63,
ki bo dne 19. 6. 2003 ob 9. uri v prostorih poslovne stavbe TR/3, Trg Republike
3, Ljubljana, v Okrogli dvorani, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– verifikacijsko komisijo v sestavi: Jure
Miser – predsednik, Barbara Dornik – preštevalka glasov, Renata Miklavčič – preštevalka glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Predložitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnega poročila 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 in potrditvi letnega poročila.
b) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2002
v višini 2.755,616.500 SIT se uporabi:
– del bilančnega dobička v višini
232,732.784 SIT, ki izhaja iz nerazporejenega dobička leta 1996 v višini
168,746.889,81 SIT in iz dela nerazporejenega dobička iz leta 1997 v višini
63,985.895 SIT se uporabi:
– znesek 210,332.784 za izplačilo dividend v bruto višini 48 SIT na delnico družbe. Upravičenci do dividende so vsi lastniki
delnic, ki so vpisani pri KDD – Centralno
klirinško depotni družbi, d.d. kot imetnik na
dan 21. 6. 2003. Dividende se bodo začele izplačevati najkasneje v 30 dneh po zasedanju skupščine,
– znesek 22,400.000 za udeležbo v dobičku, in sicer: 6,500.000 SIT bruto za nagrado upravi, 6,500.000 bruto za nagrado
nadzornemu svetu, 9,400.000 bruto vodilnim delavcem družbe,
– preostali bilančni dobiček v višini
2.522,883.716 ostane neuporabljen.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2002.
Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico
za poslovno leto 2002.

3. 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 Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.
4. Sprememba dejavnosti družbe ter
spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02).
b) Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu in čistopis statuta družbe.
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 ter besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta
družbe, bo na voljo na sedežu družbe, Tolstojeva 63, v pritličju poslovnega centra,
govorilnica št. 5, 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
Splošno kadrovskega sektorja na sedežu
družbe pisno prijavijo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro 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 zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Ljubljanske mlekarne d.d.
predsednik uprave in generalni
direktor
Matjaž Vehovec, univ. dipl. inž., MBA
Ob-93802
Na podlagi 25. člena statuta družbe Helios Sestavljeno podjetje za kapitalske
naložbe in razvoj d.d., uprava sklicuje
9. sejo skupščine,
ki bo v petek, 20. junija 2003 ob 15. uri
v sejni sobi podjetja na Ljubljanski 110a v
Domžalah.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Marko Vresk.
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Za preštevalca glasov se imenujeta Anica Urankar in Matjaž Osojnik.
Za notarko se imenuje Majda Lokošek.
3. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta za leto 2002.
Predlog sklepa:
1.
Bilančni
dobiček
v
višini
1.631,281.850 SIT se uporabi za naslednje namene:
– razdelitev za dividende 321,656.643
SIT,
– razdelitev za udeležbo 45,657.245
SIT,
· uprava 31.804.035 SIT,
· nadzorni svet 13.853.210 SIT,
– dodatno oblikovanje rezerv iz dobička
38,846.145 SIT
– preneseni dobiček 1.225,121.817 SIT.
Bruto dividenda na delnico znaša 1.463
SIT.
Dividenda se izplača v roku 90 dni po
zasedanju skupščine. Do dividende so upravičeni vsi delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo dva dni po zasedanju skupščine,
t.j. 24. 6. 2003.
Podrobnejši način izplačila dividende določi uprava družbe.
Udeležba na delu dobička se za nadzorni svet izplača v gotovini, za upravo pa 1/3
v delnicah in 2/3 v gotovini.
2. Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
4. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2003 se imenuje revizorska hiša
Ernst&Young d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih ali zakonitih zastopnikih. Pooblaščenec se mora izkazati s pismenim pooblastilom.
Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letno poročilo in poročilo nadzornega
sveta je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe Količevo 2, vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v roku 7 dni od objave tega
vabila in obrazloženi.
Če na prvem sklicu skupščine ne bo
dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine dne 20. junija 2003 ob 16.
uri na istem mestu. Na ponovnem zasedanju skupščine se veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Helios Sestavljeno podjetje za
kapitalske naložbe in razvoj d.d.
uprava
Ob-93804
Na podlagi 283. člena ZGD in 20. člena
statuta družbe Tesnila, Tovarna motornih
tesnil d.d., sklicujem
9. redno skupščino delničarjev,
ki bo 20. junija 2003 ob 14.30 v prostorih jedilnice na sedežu družbe.
Dnevni red s predlogi sklepov:

1. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta in uprave se za delovnega predsednika imenuje Anton Žvar, za preštevalce glasov pa Darinka Tori, Ivanka Rogelj in Rajko
Marinčič.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predloženi
dnevni red.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnic upravi in
nadzornemu svetu za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se bilančni dobiček v znesku 104,797.170,34 SIT razporedi:
a) del dobička iz prejšnjih let v znesku
11,585.000 SIT za izplačilo dividende delničarjem in sicer znaša dividenda 1.000 SIT
bruto na delnico. Izplačilo se izvrši v roku
30 dni.
b) ostali bilančni dobiček v znesku
93,212.170,34 SIT ostane nerazporejen,
oziroma bo o njem odločeno v naslednjih
letih (preneseni dobiček).
Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in članov nadzornega sveta v letu 2002 in
jim podeljuje razrešnico.
4. Pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da po svojem preudarku in
v dobro družbe kupuje lastne delnice v skladu z 240. členom ZGD po ceni, ki ni višja
od dvakratne nominalne vrednosti delnic.
Za namen odkupa uprava oblikuje rezerve v
skladu z zakonom.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta in uprave se za pooblaščenega revizorja za leto 2003 imenuje revizijska družba Dinamic d.o.o. Novo mesto.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Na seji skupščine bo prisoten notar Janez Ferlež.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan med 11. in
13. uro.
Skupščine se lahko udeleži vsak delničar, ki je 15 dni pred sejo vpisan v delniško
knjigo. Po sklepu nadzornega sveta je pogoj za udeležbo in glasovanje, da delničar
vsaj 3 dni pred skupščino pismeno napove
udeležbo. Skupščine se lahko udeležijo tudi pooblaščenci delničarjev s predložitvijo
pismenih pooblastil, ki jih je po sklepu nadzornega sveta potrebno deponirati na sedežu družbe in jih ni potrebno overiti.
Tesnila TMT d.d.
direktor
Ob-93807
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, Ljubljana, uprava v
skladu z 283. členom Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
10. skupščino
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in
inženiring
Seja skupščine bo v veliki sejni sobi IBE,
d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring,
Hajdrihova 4, Ljubljana, dne 18. 6. 2003
ob 16.15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
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2. Imenovanje verifikacijske komisije in
notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje predlagano verifikacijsko komisijo in notarja.
3. Letno poročilo za leto 2002, podelitev razrešnice članu uprave in članom nadzornega sveta in uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep o uporabi bilančnega dobička in sklep
o podelitvi razrešnice članu uprave in članom nadzornega sveta za poslovno leto
2002.
4. Informacija o planu poslovanja za leto
2003 in imenovanje družbe za revizijo letnega poročila leta 2004.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizijo letnega poročila za poslovno leto
2004 predlagano revizijsko družbo.
5. Volitve in imenovanje članov nadzornega sveta ter določitev višine sejnine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predlagane člane nadzornega sveta in imenuje člane nadzornega sveta – predstavnike delavcev v nadzornem svetu ter določi višino sejnine.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi. Prijave bo zbirala Marjeta Prek med 9.
in 13. uro na sedežu družbe do vključno
16. 6. 2003. Prijava pooblaščenca bo veljavna s predložitvijo pisnega pooblastila.
Pooblastilo fizične osebe mora vsebovati
priimek in ime, naslov in EMŠO pooblastitelja in pooblaščenca, število glasov, kraj in
datum ter podpis pooblastitelja, pooblastilo
pravne osebe pa priimek in ime, naslov in
EMŠO pooblaščenca, firmo, sedež in število glasov ter podpis in žig pooblastitelja.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
lahko prevzamejo glasovnice za glasovanje
na dan skupščine med 15. in 16. uro na
kraju skupščine.
V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 17. uri v
istih prostorih.
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
med 9. in 13. uro od sklica skupščine dalje. Predlogi delničarjev so lahko le pisni in
obrazloženi ter vloženi v roku enega tedna
po objavi tega sklica. Predloge lahko delničarji vložijo na sedežu družbe.
IBE, d.d., Ljubljana
uprava
mag. Uroš Mikoš
Št. 313/03
Ob-93809
Mavrica, Trgovsko podjetje z barvami in laki, d.d. Ljubljana, sklicuje
8. skupščino družbe,
ki bo dne 17. junija 2003 ob 9. uri v
prostorih na sedežu družbe v Ljubljani, Resljeva cesta. 1.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsednico
skupščine se izvoli Ksenija Ocvirk, za preštevalko glasov Ksenija Čadež.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Vojko Pintar.
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2. Uporaba bilančnega dobička za leto
2002 ter podelitev razrešnice direktorju in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2002 in poročilom NS za leto
2002.
b) Zaradi izkazane izgube družbe v poslovnem letu 2002 v višini 101,863.478,97
SIT se upošteva 60. člen ZGD in se predlaga pokrivanje celotne izgube družbe iz ustreznih virov, ki so na voljo:
– iz celotno oblikovanih drugih rezerv iz
dobička v višini 101,511.638,20 SIT,
– iz prenesenega čistega dobička iz preteklih let, v višini 351.840,77 SIT.
Ugotovljeni bilančni dobiček 31. 12.
2002 je 19,762.258,74 SIT in se bo o njem
odločalo v naslednjih poslovnih letih.
c) Upravi in nadzornemu svetu se podeljuje razrešnico za poslovno leto 2002.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2003
skupščina imenuje Ernst&Young d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska cesta 111.
Gradivo za skupščino je na voljo delničarjem družbe, na sedežu družbe, od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo, delničarji lahko pisno sporočijo
upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
Skupščine se lahko udeležijo 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 zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 10 minut pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Sejna soba bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje v istih
prostorih. Skupščina bo takrat ponovno
odločala, ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Mavrica d.d. Ljubljana
uprava
Tomaž Založnik
Ob-93819
Uprava družbe VIPAP Videm Krško d.d.,
Tovarniška 18, Krško, objavlja
sklic skupščine
delničarjev družbe VIPAP Videm Krško
d.d.,
ki se skliče na dan 19. 6. 2003 ob 9. uri,
v Ljubljani, Barjanska 3, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti.
2. Izvolitev in imenovanje delovnih teles
skupščine.
a) Izvolitev predsednika.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Oldřich Kettner.
b) Imenovanje notarja za sestavo zapisnika.
Predlog sklepa: kot notarja za sestavo
zapisnika skupščine, se imenuje Miro Košak notar iz Ljubljane.
3. Sprejemanje statuta družbe. Besedilo predlaganega statuta je delničarjem dostopno na sedežu družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
statut družbe, ki v celoti nadomesti prejšnji
statut.
4. Potrditev letnega poročila, uporaba bilančnega dobička poslovnega leta 2002 ter
podelitev razrešnice organom družbe.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom za poslovno leto
2002, katerega je revidirala revizijska hiša Constantia Uhy d.o.o. in preveril nadzorni svet, ki je skupščini predal pisno
poročilo o preveritvi revidiranega letnega
poročila.
Bilančni dobiček poslovnega leta 2002,
v višini 732,650.628,20 SIT, se uporabi za
oblikovanje drugih rezerv.
Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu
2002, zato se obema organoma družbe,
po členu 282.a Zakona o gospodarskih družbah, podeli razrešnica.
5. Popravni sklep o imenovanju revizorja.
Na seji skupščine delničarjev družbe
VIPAP Videm Krško d.d., sklicani na dan
7. 6. 2002, je skupščina odločala o imenovanju revizorja za poslovno leto 2003, in
sicer je kot revizorja imenovala revizijsko
hišo Constantia MT&D d.o.o., Vilharjeva 27,
Ljubljana. Pri zapisu sklepa je prišlo do pomote, in sicer je v notarskem zapisniku SV
1280/02, zapisano kot leto za katerega se
revizor imenuje leto 2002, namesto pravilno leto 2003. V tem času je prišlo tudi do
spremembe firme imenovane revizijske hiše, ki sedaj glasi Constantia Uhy d.o.o.,
Vilharjeva 27, Ljubljana.
Predlog sklepa: popravi se sklep skupščine z dne 7. 6. 2002, ki pravilno glasi:
˝Imenuje se revizorja za poslovno leto
2003, in sicer je to revizijska hiša Constantia Uhy d.o.o., Vilharjeva 27, Ljubljana.˝
6. Sprememba članov nadzornega sveta.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna
v eni uri od začetka skupščine, bo nadomestna skupščina zasedala na sedežu družbe,
v 24 urah od trenutka, ko bi morala zasedati skupščina na kateri ni bila dosežena sklepčnost. Nadomestna skupščina je sklepčna
ne glede na višino prisotnega osnovnega
kapitala.
VIPAP Videm Krško d.d., Krško
uprava družbe
Ob-93832
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 34. člena statuta družbe
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.,
uprava družbe sklicuje

8. skupščino družbe
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.,
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto,
ki bo dne 30. 6. 2003, ob 12. uri v sejni
dvorani Gozdnega gospodarstva Novo mesto d.d., Gubčeva 15, v Novem mestu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: na podlagi poročila preštevalcev glasov skupščina ugotovi, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine se
izvoli delničar ali pooblaščenec, ki zastopa
največ delnic družbe, za sestavo notarskega
zapisa se pooblasti Marto Malič, notarko v
Novem mestu. Za preštevalca glasov se izvolita Lado Javornik in Jože Kovačič.
2. Poročilo nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe za l. 2002 na podlagi
revidiranega letnega poročila uprave o poslovanju družbe za leto 2002.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
skupščina sprejme poročilo nadzornega
sveta o preverjanju vodenja družbe za leto
2002 na podlagi revidiranega letnega poročila uprave o poslovanju družbe za leto
2002.
Na podlagi revidiranega letnega poročila znaša čisti dobiček poslovnega leta
119,635.079,73 SIT in se nameni za oblikovanje rezerv za lastne deleže v znesku
1,000.000 SIT. Iz preostanka čistega dobička v znesku 118,635.079,73 SIT in iz
prenesenega dobička iz prejšnjih let v znesku 80,321.222,77 SIT se ugotovi bilančni
dobiček v znesku 198,956.302,50 SIT.
3. Sprejem sklepa o delitvi bilančnega
dobička po letnem obračunu za leto 2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: delitev bilančnega dobička:
– za dividende 64,655.000 SIT,
– za nagrade upravi, predsedniku nadzornega sveta in članom nadzornega sveta
v razmerju 1:0,7:0,5. – 8,864.000 SIT,
– za
nerazporejeni
dobiček
125,437.302,50 SIT.
Družba bo delničarjem izplačala dividende v roku 45 dni od dneva seje skupščine,
in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralni
klirinško – depotni družbi, d.d. Ljubljana,
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
4. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina razbremenjuje člane nadzornega sveta in upravo družbe odgovornosti za poslovno leto 2002.
5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov Gozdnega gospodarstva Novo mesto d.d. za leto 2003 se imenuje EPIS d.o.o., Celje.
6. Sprejem sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: družba Gozdno gospodarstvo
Novo mesto d.d. zmanjšuje osnovni kapital
za 10% z umikom 47.620 delnic iz sklada
lastnih delnic, zaradi okrepitve delnic.
7. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe.
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Uprava družbe ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta predlaga naslednji sklep:
skupščina družbe Gozdnega gospodarstva
Novo mesto d.d. sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe in prečiščeno besedilo Statuta.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pisno
pooblastilo mora biti dostavljeno družbi vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Za udeležbo na
skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa
se izkažejo z izpisom iz sodnega registra.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, če pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino, vsaj pol ure pred začetkom
seje, prijavijo z osebnim identifikacijskim dokumentom v sprejemni pisarni ter s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini
in prevzamejo gradivo.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan pri Milanu Dragišiču, univ. dipl.
ek., od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda za katere žele, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica.
Gozdno gospodarstvo Novo mesto
d.d.
Št. 54
Ob-93848
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta delniške družbe Tkanina,
d.d., uprava družbe sklicuje
redno letno skupščino delničarjev
Tkanina, d.d.,
ki bo v torek, dne 17. junija 2003 ob
19.30, na otroškem oddelku – klet blagovnice Tkanina Ljubljana, Ajdovščina 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se imenuje Antonija Briški, za preštevalke glasov Vida Laba, Irena Burjak in Mojca Erjavec.
Za notarko se postavi Nada Kumar, notarka iz Ljubljane.
2. Uskladitev Statuta družbe z določbami ZGD-F.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe statuta
družbe – uskladitev z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-F), po predlogu, ki
je sestavni del tega sklepa.
3. Seznanitev z letnim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu družbe za leto 2002, sprejem
sklepa o uporabi bilančnega dobička in po-

delitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2002.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) skupščina se je seznanila z letnim poročilom in pisnim poročilom nadzornega
sveta družbe za leto 2002;
b) skupščina ugotavlja, da je na dan
31. 12. 2002 višina bilančnega dobička
335,729.300,69 SIT in ostane nerazporejen;
c) skupščina podeljuje razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2002.
4. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščenega revizorja za leto 2003 se imenuje IN Revizija, Družba za revidiranje in
svetovanje, d.o.o. Ljubljana.
5. določitev višine sejnine predsednika
in članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika nadzornega sveta se
določi sejnina v višini 23.000 SIT neto, za
člane nadzornega sveta pa 12.000 SIT neto na sejo.
Za udeležbo na skupščini se delničar izkaže s potrdilom oziroma s pisnim pooblastilom delničarja za zastopanje na skupščini.
Prijava udeležbe delničarja ali njegovega pooblaščenca in dvig glasovnic bo potekala pol ure pred pričetkom sklicane seje.
Delničarji bodo o sklicu pisno obveščeni.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
20. uri na istem kraju.
Gradivo v zvezi s točkami dnevnega reda je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe Wolfova 10/a, Ljubljana, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure v tajništvu
direktorja.
Skupščina bo o prvi točki dnevnega reda odločala z dvigom rok, od točke 2 do 5
pa z glasovnicami.
Tkanina, Trgovsko podjetje, d.d.
direktor Saša Čermelj
Ob-93962
Na podlagi določil statuta družbe Metro
d.d., Prešernova 10, Celje in določil 283.
člena Zakona o gospodarskih družbah,
uprava družbe Metro d.d. sklicuje
skupščino družbe
Metro d.d.,
ki bo dne 19. 6. 2003 ob 11. uri v prostorih družbe Metro d.d., Ljubljanska cesta
87, Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Boštjan Marovt, za preštevalca glasov Mojca Pudič in Drago Pompe. Za
sestavo notarskega zapisa se imenuje notarja Srečka Gabrila iz Žalca.
2. Razveljavitev sklepa skupščine.
Predlog sklepa:
2.1. Razveljavi se sklep skupščine pod
6. in 7. točko, ki ga je skupščina sprejela na
svoji seji dne 29. 6. 2001.
2.2. Razveljavi se sklep skupščine pod
7. točko, ki ga je skupščina sprejela na svoji
seji dne 29. 8. 2002.
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3. Predložitev letnega poročila za leto
2002 s poročilom nadzornega sveta in poročilom revizorja.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2002, s poročilom
nadzornega sveta in poročilom revizorja v
predloženem besedilu.
4. Uporaba bilančnega dobička za leto
2002 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
4.1. Skupni bilančni dobiček ugotovljen za
leto 2002 znaša 229,446.000 SIT ostane
nerazporejen v celoti in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.
4.2. Upravi in članom nadzornega sveta
družbe se podeli razrešnica za poslovno
leto 2002.
5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovnega poročila in računovodskih izkazov za leto 2003 se imenuje BO Consulting d.o.o.,
Ljubljana, Neubergerjeva 9.
6. Umik lastnih delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se na predlog uprave in nadzornega sveta z
umikom 1.902 lastnih delnic po nominalni
vrednosti 1.000 SIT za posamezno delnico,
zmanjša tako, da se osnovni kapital iz
133,400.000 SIT zmanjša na 114,380.000
SIT in je razdeljen na 11.438 delnic nominalne vrednosti 10.000 SIT. Uprava po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala s sklepom razveljavi 11.438 umaknjenih delnic
družbe in izda nalog za izbris delnic iz delniške knjige. Razlog za zmanjšanje osnovnega kapitala je prevelik obseg osnovne glavnice glede na dejavnost družbe.
7. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa: spremeni se sedež družbe, in sicer tako, da je novi sedež družbe
Celje. Poslovni naslov družbe je Ljubljanska cesta 87, Celje. Sprememba naslova
ne pomeni spremembe statuta.
8. Spremembe in dopolnitve dejavnosti
družbe ter spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa:
8.1. Dejavnost družbe se uskladi in razširi v skladu z novo Uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti.
8.2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta kot izhaja iz predloženega gradiva.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključuje letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 2002, revizorjevo mnenje,
poročilo nadzornega sveta in predlog sprememb in dopolnitev statuta, je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Celju, vsak
delovni dan po objavi tega vabila, med 10. in
11. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo tri dni pred skupščino na sedežu družbe. Delničar lahko pooblasti s pisnim pooblastilom tretjo osebo.
Pooblastilo se deponira na družbi skupaj s
prijavo udeležbe na skupščino, tri dni pred
skupščino.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure prej prijavijo v
sprejemni pisarni in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini.

Stran

2620 / Št. 45 / 16. 5. 2003

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 11.30, ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Metro d.d.
direktor
Boštjan Marovt, univ. dipl. ek.
Ob-93856
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Klasje, Mlinsko predelovalno podjetje Celje, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
8. skupščino
delniške družbe Klasje Celje, d.d.,
ki bo v torek, dne 17. junija 2003, na
sedežu družbe v poslovnih prostorih uprave
družbe, Resljeva 16, 3000 Celje, ob
13. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Nevena Tea Gorjup in verifikacijska komisija v sestavi Antonija Jazbec kot predsednica in Danijel Kampuš ter Nada Karfik kot preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Anton Rojec iz Celja.
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Klasje Celje, d.d. za poslovno
leto 2002, predstavitev pisnega poročila
nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega
poročila, načina in obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2002
ter razprava in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
predstavitvijo letnega poročila družbe Klasje Celje, d.d. za poslovno leto 2002 in
revidiranimi računovodskimi izkazi družbe
za poslovno leto 2002. V skladu z 282.a
členom veljavnega Zakona o gospodarskih
družbah skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2002 in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2003
imenuje revizijsko hišo Revidicom revizijska
družba d.o.o., Grizoldova 5, Maribor.
4. Obravnava in sprejem predloga Sprememb in dopolnitev statuta družbe Klasje
Celje, d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe Klasje Celje, d.d. v predloženem
besedilu.
5. Sprememba članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: na podlagi sprejetih
sprememb in dopolnitev statuta družbe Klasje Celje, d.d. in spremembe točke 6.1. do
sedaj veljavnega statuta družbe se zmanjša
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število članov nadzornega sveta. Na podlagi tega z dnem registracije sprememb statuta preneha mandat članoma nadzornega
sveta, predstavnikoma delničarjev, Nadi Vidovič in Avguštinu Vuku. Svet delavcev bo
sprejel ustrezen sklep v zvezi z zmanjšanjem števila članov nadzornega sveta - predstavnikov delavcev in o tem seznanil skupščino preko uprave.
6. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa 6.1: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme sklep, da se osnovni kapital
družbe, ki znaša 835,600.000 SIT in razdeljen na 835.600 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT zmanjša za 15,257.000 SIT in
na novo znaša 820,343.000 SIT in je razdeljen na 820.343 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Zmanjšanje kapitala se izvede z umikom
15.257 lastnih delnic družbe z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT za eno delnico.
Predlog sklepa 6.2: po vpisu sklepa o
zmanjšanju osnovnega kapitala v register bo
uprava izvršila ustrezne aktivnosti za izvedbo umika delnic, ki so izdane v nematerializirani obliki v centralnem registru pri Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana. Nalog za
umik delnic bo uprava izdala najpozneje v
roku 15 dni po vpisu sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala iz sredstev družbe v sodni register.
Skupščina pooblašča Klirinško depotno
družbo d.d. Ljubljana, da v imenu in za račun delničarjev družbe izvrši umik lastnih
delnic družbe v postopku zmanjšanja osnovnega kapitala družbe.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se objavi v Uradnem listu RS.
Predlog sklepa 6.3: v skladu z izvedenim zmanjšanjem kapitala družbe se spremeni prvi odstavek točke 4.1. poglavja TRETJIČ statuta Osnovni KAPITAL IN DELNICE,
tako da na novo glasi:
4.1. Osnovni kapital družbe znaša
820,343.000 SIT in je razdeljen na
820.343 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo ene delnice 1.000 SIT.
V skladu s sprejetim sklepom 6.2. se
izdela prečiščeno besedilo statuta, ki ga
podpiše predsednik skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe Klasje Celje, d.d., Resljeva
16, 3000 Celje in ki so vpisani v centralnem registru pri Centralno klirinško depotni
družbi (KDD).
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda.
Udeležence pozivamo, da se o prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine (pravna služba, soba št. 4) na

sedežu družbe Klasje Celje, d.d., in sicer
najmanj eno uro pred začetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh
točkah dnevnega reda skupščine se glasuje z glasovnicami, razen o 1. točki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz
sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da se o
njih pravočasno seznani vse delničarje, pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključuje letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 2002, revidirane računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2002 in predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe je delničarjem na vpogled
v tajništvu uprave družbe Klasje Celje, d.d.,
Resljeva 16, 3000 Celje, in sicer vsak delavnik od 8. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Klasje Celje, d.d.
uprava - direktor
Matjaž Pavčič, univ. dipl. ek.
Št. 61/2003
Ob-93857
Uprava Izbire Laško trgovske družbe,
d.d. na podlagi 55. člena Statuta sklicuje
9. skupščino delničarjev
Izbira Laško, d.d.,
ki bo v torek, dne 24. 6. 2003 ob 13. uri
v sejni sobi družbe, Trubarjeva ulica 4, 3270
Laško, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
določi Boris Kmet, za zapisničarko Marina
Ožek, za preštevalce glasov Marko Lavrinc,
Marija Malgaj in Jože Jamšek. Skupščini bo
prisostvoval notar Srečko Gabrilo iz Žalca.
2. Seznanitev s poslovnim poročilo za
leto 2002:
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta z dne
28. 3. 2003 o sprejemu letnega poročila
za leto 2002.
3. Sprejem sklepov o uporabi dobička
in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila, da bilančni dobiček v znesku
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156,674.170,56 SIT sestavlja čisti dobiček iz
leta 2002 v znesku 29,079.142,57 SIT in
preneseni dobiček v znesku 127,595.027,99
SIT. Na predlog uprave in nadzornega sveta
se bilančni dobiček družbe uporabi takole:
a) Del čistega dobička poslovnega leta
2000 kot del bilančnega dobička se uporabi za izplačilo dividend in sicer 180 SIT bruto na delnico, kar znaša 9,784.620 SIT in
se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa.
Upravičenci do izplačila dividende so delničarji, vpisani v delniško knjigo Izbira Laško
d.d. pri KDD na dan 24. 6. 2003.
b) Del bilančnega dobička v bruto višini
932.485,10 SIT se uporabi za izplačilo nagrad petim članom nadzornega sveta v sorazmernem delu sejnin.
c) Čisti dobiček poslovnega leta 2002
znaša 29,079.142,57 SIT in ostaja nerazporejen.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
4. Volitve članov nadzornega sveta.
a) Ugotovitev o prenehanju mandata dosedanjim članom nadzornega sveta.
b) Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da dosedanjim članom nadzornega sveta preneha
mandat s 7. 6. 2003. Za člane nadzornega
sveta se za štiriletno mandatno obdobje
imenujejo naslednji člani: Anton Guzej, Jože Jamšek (EMŠO 2610948500019), Marija Malgaj, Ivica Poplas, Jože Sadar. Izvoljeni člani nadzornega sveta nastopijo mandat s 24. 6. 2003.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2003.
Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2003
imenuje Plus Revizija d.o.o., Bežigrad 1,
1000 Ljubljana.
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, Trubarjeva ulica 4, Laško, vse delovne dni od 9. do 12. ure.
Predlogi delničarjev so lahko le pisno
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Uprava
in člani nadzornega sveta se skupščine lahko udeležijo tudi, če niso delničarji. Vsaka
delnica daje delničarju en glas.
Navodilo za glasovanje
Po vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino
oddanih glasov, razen pod 3. in 4. točko, ki
se sprejemata s tričetrtinsko večino.
Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino.
Pooblastilo mora biti pismeno. Za fizične osebe mora pooblastilo vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa firmo, sedež in
žig pooblastitelja ter vse podatke o pooblaščencu.
Če je sklic skupščine neuspešen se
skupščina ponovi istega dne ob 14. uri v

istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo
skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Glasovnice se bodo delile v sejni sobi
na sedežu družbe pol ure pred pričetkom
skupščine.
Izbira Laško, d.d.
uprava družbe
direktor
Ivan Grobler
Ob-93859
Na podlagi točke 6.3. statuta družbe
FMR, Podjetje za financiranje, marketing in
razvoj, d.d., sklicujem
9. redno skupščino
družbe FMR d.d., Idrija,
ki bo v petek, 20. junija 2003 ob 12. uri
na sedežu družbe v Idriji, Lapajnetova 9.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja, predlagani dnevni red se potrdi.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2002 in s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2002
in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe za
leto 2002.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov: na podlagi sprejetega
letnega poročila se sprejme predlog o uporabi bilančnega dobička in se podeli razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
4. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe FMR d.d., Idrija.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2003 imenuje revizijska družba Ernst&Young d.o.o., Ljubljana.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta
– predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za člana nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev imenujeta Stojan Petrič in Jurij Kleindienst. Skupščina se seznani z imenovanjem predstavnika delavcev za
člana nadzornega sveta.
7. Določitev višine sejnin predsedniku in
članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se od 1. 7. 2003 dalje določijo sejnine v
predlagani višini.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu
družbe od dneva objave sklica do dneva
skupščine vsak delovni dan med 9. in
12. uro.
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Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
po stanju na dan 17. 6. 2003, katerih pisno
napoved udeležbe je družba prejela vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine.
V imenu delničarjev se lahko skupščine
udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno, zastopniki pa so dolžni predložiti dokazilo o
zakonitem zastopstvu delničarja.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 12.30, v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
FMR d.d.
direktor
Andrej Kren
Ob-93863
Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe
sklicuje uprava Alpine, d. d., Žiri
11. sejo skupščine delniške družbe
Alpine, d.d., Žiri,
ki bo 19. junija 2003 ob 14. uri v Sindikalni dvorani Alpine, Strojarska ul. 2, Žiri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednico skupščine se
izvoli Mojca Gantar, za preštevalca glasov
Marija Tušek in Milan Sovinc. Za sestavo
notarskega zapisnika se imenuje notarka
Erika Braniselj iz Škofje Loke.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe za leto
2002 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave o poslovanju družbe za leto 2002 z mnenjem revizorja ter
poročilom nadzornega sveta.
Bilančni dobiček v višini 313,682.701
SIT ostane do nadaljnjega nerazporejen.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2002 ter jima podeli razrešnico.
4. Povečanje osnovnega kapitala družbe z izdajo novih delnic ter izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev.
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital družbe Alpina, tovarna
obutve, d.d., Žiri v sedanji višini
1.967,750.000 SIT se poveča za
104,530.000 SIT na skupaj 2.072,280.000
SIT z izdajo 10.453 novih navadnih imenskih
delnic z nominalno vrednostjo 10.000 SIT
vsaka, označene s serijskimi številkami od
196776 do 207228 v skupni emisijski vrednosti 162,346.160,20 SIT.
2. Povečanje kapitala iz 1. točke se izvrši in nove delnice izdajo na naslednji način
in pod naslednjimi pogoji:
Firma izdajatelja: Alpina, tovarna obutve,
d.d., Žiri.
Vrsta in razred novih delnic: navadne
imenske delnice z glasovalno pravico, brez
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omejitev. Vsaka delnica daje njenemu imetniku pravice, določene s statutom družbe
za ostale navadne že izdane delnice družbe.
Skupna nominalna vrednost izdaje novih
delnic: 104,530.000 SIT.
Emisijska vrednost izdaje novih delnic:
162,346.160,20 SIT.
Način oziroma oblika izdaje novih delnic: delnice štejejo za izdane z dnem registracije izvedbe povečanja osnovnega kapitala v sodnem registru. Nove delnice bodo
izdane v nematerializirani obliki z vpisom na
račun imetnika pri KDD - Centralni klirinško
depotni družbi d.d., Ljubljana.
Nominalna vrednost novih delnic:
10.000 SIT vsaka.
Način izplačila dividende: dividende na
nove delnice se izplačujejo pod pogoji in na
način, določen s statutom družbe in sklepom skupščine o uporabi bilančnega dobička, pri čemer so nove delnice udeležene v dobičku za poslovno leto 2003 v višini
50% dividende določene za ostale, prej izdane navadne delnice družbe.
Čas in način vpisa novih delnic: nove
delnice se vpišejo z vpisno izjavo (vpisnim
potrdilom) na sedežu družbe, najkasneje v
roku 5 dni, od dneva sprejema skupščinskega sklepa.
Način vplačila novih delnic: nove delnice se vplačajo s stvarnim vložkom in sicer s
prenosom denarnih terjatev na izdajatelja in
konverzijo teh terjatev v delnice izdajatelja
skladno s pogodbo o konverziji denarnih
terjatev v bodoče delnice, sklenjene med
Republiko Slovenijo in izdajateljem.
Način objave izdaje delnic: emisijski znesek novih delnic in izključitev prednostne
pravice obstoječih delničarjev se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije v skladu
s 313. členom Zakona o gospodarskih družbah.
Postopek razdelitve in izročitve novih
delnic: nove delnice se izročijo skladno s
pravili KDD - Centralno Klirinško depotne
družbe.
Način razpolaganja z novimi delnicami:
nove delnice so prosto prenosljive v skladu
s statutom družbe in vsakokrat veljavnimi
predpisi.
Možnost preoblikovanja delnic: nove delnice se lahko preoblikujejo po vrsti in razredu v skladu s statutom in veljavnimi predpisi.
Prednostna pravica imetnikov novih delnic v primeru novih izdaj delnic: v skladu s
statutom družbe in vsakokrat veljavnimi
predpisi.
3. Skupščina imenuje revizorja za pregled povečanja osnovnega kapitala s
stvarnimi vložki, in sicer družbo Deloitte &
Touche d.o.o., Ljubljana.
4. Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se v celoti izključi. Celotno izdajo novih delnic prevzame Republika Slovenija.
5. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da uskladi besedilo statuta, ki se nanaša na
s tem sklepom sprejeto odločitev.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta – predstavnike delničarjev se za mandatno obdobje od 21. 10. 2003 do
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20. 10. 2007 izvolijo: mag. Viktor Žakelj,
Milan Marinič in Irma Frelih, za mandatno
obdobje od 20. 6. 2003 do 19. 6. 2007
pa Anthony Clothier.
6. Nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Članom nadzornega sveta se za leto
2002 izplača letna nagrada v skupni višini
2,816.000 SIT. Nagrada se članom izplača
glede na čas trajanja njihove funkcije v letu
in v razmerju kot velja pri plačilu sejnin za
seje nadzornega sveta.
2. Članom nadzornega sveta, ki so
opravljali dodatno nadzorno delo kot člani
komisije za pripravo pisnega poročila nadzornega sveta o letnem poročilu za leto
2002, se za vsako sejo izplača nagrada v
višini sejnin, ki veljajo za seje nadzornega
sveta.
7. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2003 se imenuje
revizorska družba Deloitte & Touche d.o.o.,
iz Ljubljane.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe Strojarska ul. 2, Žiri (v tajništvu generalnega direktorja in v pravni službi), od objave sklica skupščine dalje, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan 16. 6.
2003 oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pismeno in
ves čas pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje tri dni
pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo in deponirajo pooblastila.
Alpina, d.d., Žiri
predsednik uprave
mag. Martin Kopač
Ob-93870
Uprava družbe Avtomerkur d.d. na podlagi 36. člena statuta družbe sklicuje
6. redno skupščino družbe
Avtomerkur d.d.,
ki bo 19. 6. 2003 ob 13. uri, na sedežu
družbe, na Samovi 14 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:
za predsednika skupščine se izvoli Anton
Marolt, za preštevalko glasov se določi Matejo Stanič Rudolf.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marina Ružič Tratnik.
2. Uporaba bilančnega dobička.
2.1. Seznanitev z letnim poročilom uprave o poslovanju za leto 2002, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2002, o ugotovitvi bilančnega dobička ter mnenjem revizorja o računovodskih izkazih za poslovno
leto 2002.
2.2. Ugotovitev bilančnega dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:
bilančni dobiček za leto 2002 znaša
0,00 SIT.

2.3. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:
članom uprave in nadzornega sveta se podeli razrešnica za poslovno leto 2002.
3. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga sklep: za revizijo
poslovanja za leto 2003 se imenuje revizijsko družbo Contura d.o.o., Celovška 150,
Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letnim poročilom uprave, poročilom
nadzornega sveta in mnenjem revizorja je
na vpogled delničarjem v tajništvu družbe
na Samovi 14 v Ljubljani, vsak delavnik med
8. in 12. uro v času od dneva objave sklica
skupščine do dne skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je pisna prijava delničarja najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci se na skupščini izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z
dokazilom o zakonitem zastopanju.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki so 16. 6. 2003 vpisani v delniško knjigo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja, zaradi prevzema glasovnic in vzpostavitev evidenc.
Avtomerkur, d.d.,
uprava družbe
Ob-93874
Na podlagi drugega odstavka 19. člena
Statuta delniške družbe Žito Gorenjka d.d
in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
6. skupščino
delniške družbe Žito Gorenjka d.d.,
ki bo v sredo, 18. 6. 2003, v prostorih
družbe Rožna dolina 8, 4248 Lesce, s pričetkom ob 10. uri z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se prisotnost
delničarjev na skupščini. Na predlog uprave se izvoli za predsedujočo skupščine Nevena Tea Gorjup in dve preštevalki glasov
Matejo Stanič – Rudolf iz RR & CO. d.o.o.
in Darjo Ažman.
Seji bo prisostvoval vabljen notar Vojko
Pintar iz Kranja; Bleiweisova cesta 20.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2002,
skupaj s stališčem do revizijskega poročila
za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2002, skupaj s stališčem do revizijskega poročila za
poslovno leto 2002 in potrditvijo letnega
poročila za poslovno leto 2002.
3. Podelitev razrešnice upravi (predsednici uprave in članu uprave) in nadzornemu
svetu in obravnava ter sprejem predloga
sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa 2.1.: nadzorni svet predlaga skupščini, da upravi družbe (predsednici uprave in članu uprave) in vsem čla-
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nom nadzornega sveta podeli razrešnico za
poslovno leto 2002.
Predlog sklepa 2.2.: na predlog uprave
in nadzornega sveta se sprejme sklep:
Višina bilančnega dobička po stanju na
dan 31. 12. 2002 znaša 382,528.772,75
SIT.
Del bilančnega dobička v višini
25,279.459,20 SIT se razdeli delničarjem,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan 23. 6.
2003, v obliki dividende. Dividenda znaša
27,40 SIT bruto na delnico. Za lastne delnice se dividenda ne izplača.
Izplačilo dividend se izvrši iz prenesenega čistega dobička leta 2001.
Dividende se bodo izplačale do 31. 12.
2003, razen delničarjem fizičnim osebam,
katerim se izplačajo do 30. 9. 2003.
Ostanek bilančnega dobička v višini
357,249.313,55 SIT se ne razporedi (postane preneseni dobiček).
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa: na predlog sklepa nadzornega sveta se za revizorja za poslovno
leto 2003 imenuje revizijsko hišo
Ernst&Young, d.o.o., Dunajska c. 111 Ljubljana.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Ugotovi se, da bo članu nadzornega sveta Miljenku Vojnoviću dne 22. 6. 2003 potekel mandat v nadzornem svetu.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
nadzornega sveta od 23. 6. 2003 dalje za
dobo štirih let imenuje enega od sledečih
kandidatov za člana nadzornega sveta:
– mag. Miljenko Vojnović, univ. dipl. ek.,
– Sandi Svoljšak, univ. dipl. inž.
6. Predlog spremembe statuta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se spremeni 21. člen statuta, tako da
se po novem glasi:
»Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev, razen za tiste sklepe, za katere
zakon določa drugače.«
Skupščina sprejme čistopis statuta.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, v korist katerih bodo tri dni pred
izvedbo skupščine delnice delniške družbe Žito Gorenjka d.d vknjižene v delniški
knjigi družbe, ki se vodi pri KDD, neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo tajništvu družbe, tako da je poslana družbi najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje predlog sprememb statuta, revidirano letno poročilo za leto 2002 in poročilo nadzornega
sveta, bo na vpogled vsak delovni dan na
sedežu družbe, v tajništvu družbe v Lescah,
Rožna dolina 8, od 9. do 12. ure, in sicer
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo,
da so o njih pravočasno seznanjeni vsi
delničarji, pisno sporočijo upravi v enem
tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Žito Gorenjka d.d
uprava
Ob-93875
Na podlagi 17. člena Statuta delniške
družbe CEF – ING podjetja za carinsko ekonomsko finančni inženiring in nudenje finančno računovodskih uslug, d.d. Brežice, s
sedežem v Brežicah, Cesta prvih borcev
št. 11, uprava delniške družbe SOFT – ING
d.d. kot stoodstotni lastnik vseh rednih delnic družbe, ki dajejo glasovalno pravico,
sklicuje
skupščino
delniške družbe CEF – ING podjetja za
carinsko ekonomsko finančni
inženiring in nudenje finančno
računovodskih uslug, d.d. Brežice,
ki bo v četrtek, dne 19. 6. 2003, ob
16. uri v pisarni notarja Alojza Vidica v Sevnici, Glavni trg št. 41.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
izvoli Branko Derstvenšek, odvetnik iz Sevnice, skupščini prisostvuje vabljeni notar
Alojz Vidic iz Sevnice.
2. Sprememba firme družbe.
Predlog sklepa: firma delniške družbe
se spremeni tako, da se po novem glasi:
CEF – ING, podjetje za carinsko ekonomsko finančni inženiring in nudenje finančno
računovodskih uslug d.d. Določi se skrajšana firma družbe, ki se glasi: CEF – ING
d.d.
3. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa: spremeni se sedež družbe tako, da se prenese v Sežano. Poslovni
naslov družbe določi uprava.
4. Sprememba dejavnosti in njena uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti.
Predlog sklepa: dosedanja dejavnost
družbe, ki še ni bila določena v skladu s
standardno klasifikacijo dejavnosti, se spremeni ter uskladi z Uredbo o uvedbi in uporabi Standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) tako, da družba opravlja posle v okviru naslednjih dejavnosti:
J/65.230 Drugo finančno posredništvo,
d.n.
J/67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
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K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem
K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
5. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata
se z današnjim dnem odpokličejo dosedanji člani nadzornega sveta: Senka Jusup,
Boris Jusup, Dubravka Mirkajlovič.
Za člane nadzornega sveta družbe se za
mandatno dobo 4 leta od današnjega dne
dalje imenujejo: Margita Takač, stalno prebivališče Dr. K. Firinger 7, Beli Manastir,
Republika Hrvaška, Zvonko Gruden, stalno
prebivališče Mrežniška 12, Osijek, Republika Hrvaška, Olga Filakovič, stalno prebivališče 18 Concorde Pl. 720, Toronto
M3C3T9, Ontario, Kanada.
6. Potrditev vseh dosedanjih ukrepov in
postopkov, podvzetih pri pravni zaščiti premoženja družbe.
Predlog sklepa: na podlagi določb Statuta delniške družbe CEF – ING podjetja za
carinsko ekonomsko finančni inženiring in
nudenje finančno računovodskih uslug, d.d.
Brežice, s sedežem v Brežicah, Cesta prvih
borcev št. 11, je bil na skupščini družbe
dne 19. 6. 2003 pri 6. točki dnevnega reda
sprejet sklep o potrditvi vseh dosedanjih
ukrepov in postopkov, podvzetih pri pravni
zaščiti premoženja družbe:
1. Skupščina ugotavlja, da je nezakonita
odtujitev premoženja družbe CEF – ING
d.d. in nemožnost upravljanja nad premoženjem in poslovanjem podjetja povzročila,
da podjetje CEF – ING d.d. ne posluje,
nima zaposlenih delavcev, niti ne opravlja
redne dejavnosti, s tem pa je onemogočeno uresničevanje lastniških in upravljalskih
pravic nad premoženjem in samim podjetjem od leta 1992 do danes. Iz tega razloga
podjetje CEF – ING d.d. v preteklem času
ni poslovalo, ampak so se podvzemali samo nujni ukrepi za zaščito premoženja in s
ciljem zagotavljanja lastniških pravic pri tem.
Zaradi tega skupščina, ki izraža voljo večinskega lastnika podjetja, s tem sklepom
potrjuje, da so vsi ukrepi in postopki, ki jih
je v imenu CEF – INGA d.d. podvzemal
odvetnik Branko Derstvenšek na podlagi pooblastila, ki mu ga je v imenu CEF – INGA
d.d. dal Boško Vukadinovič, predstavljali izraz volje in interesa lastnika podjetja ter da
so zaradi tega vsi podvzeti ukrepi in postopki polnopravni in zakoniti.
2. Zaradi dejanskega stanja, navedenega pod 1. točko tega sklepa, kakor tudi
nastalih posledic, lahko lastnik CEF – INGA
d.d. neomejeno poskuša nadomestiti nastalo škodo, kakor tudi v ta namen v skladu
z zakonom samostojno podvzemati vse
pravne in druge postopke, tako na sedežu
družbe, kakor tudi izven sedeža družbe
CEF – ING d.d. Brežice.
3. Ta sklep je sestavni del zapisnika
skupščine družbe.
7. Potrditev mandata in pravice zastopanja družbe za dosedanjega direktorja.
Predlog sklepa: na podlagi določb Statuta delniške družbe CEF – ING podjetja za
carinsko ekonomsko finančni inženiring in
nudenje finančno računovodskih uslug, d.d.
Brežice, s sedežem v Brežicah, Cesta prvih
borcev št. 11, je bil na skupščini družbe
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dne 19. 6. 2003 pri 7. točki dnevnega reda
sprejet sklep o potrditvi mandata in pravici
zastopanja družbe za dosedanjega direktorja:
1. S tem sklepom skupščina družbe
CEF – ING d.d., ki izraža voljo večinskega
lastnika družbe, potrjuje mandat, kakor tudi
vse pravice zastopanja Bošku Vukadinoviču, vpisanem v sodni register kot direktorju
podjetja in to od dneva njegovega imenovanja vse do dneva vpisa novega direktorja v
sodni register.
2. S tem sklepom skupščine družbe
CEF – ING d.d. se potrjuje polnopravna
veljavnost generalnega pooblastila za zastopanje družbe, izdano v imenu podjetja
CEF – ING d.d. dne 30. 10. 2002 direktorju podjetja Emily d.o.o., ki je deponirano
pri Okrajnem sodišču v Sežani pod opr. št.
Su 180800/2003-34 z dne 31. 1. 2003.
3. Ta sklep je sestavni del zapisnika
skupščine.
8. Sprememba Statuta družbe.
Predlog sklepa: Statut družbe se spremeni in dopolni, kot je predlagano v gradivu
za skupščino.
Glasovalno pravico na skupščini imajo
samo imetniki rednih delnic družbe. Imetnikom prednostnih delnic družbe je glasovalna pravica izključena.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki rednih delnic, ki bodo vsaj tri dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na
sedež skupščine.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled pri odvetniku Branku Derstvenšku
v Sevnici, Glavni trg št. 27, od objave sklica
dalje,
po
predhodni
najavi
na
tel. 041/618-215.
SOFT – ING d.d.
uprava
Ob-93881
Na podlagi 19. in 20. člena Statuta delniške družbe Zavarovalnice Tilia d.d. Novo
mesto, Seidlova c. 5, uprava družbe in nadzorni svet družbe sklicujeta
21. skupščino
delničarjev delniške družbe
Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto,
Seidlova c. 5,
ki bo v petek, 20. junija 2003 ob 9. uri v
Novem mestu, Seidlova cesta 5, v veliki
sejni sobi v III. nadstropju.
Dnevni red in pregled sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se delovna telesa po predlogu sklicateljev.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2002 Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto,
z revizorjevim in aktuarskim mnenjem, s poročilom nadzornega sveta, s sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila
za leto 2002 in z letnim poročilom o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2002 Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto, z revizorjevim in
aktuarskim mnenjem, s poročilom nadzornega sveta, s sklepom nadzornega sveta o
potrditvi letnega poročila za leto 2002 in z
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letnim poročilom o notranjem revidiranju z
mnenjem nadzornega sveta.
3. Obravnava in odločanje o predlogu
uporabe bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: višina bilančnega dobička, ugotovljenega v zaključnem računu za
leto 2002 je:
– za
življenjska
zavarovanja
142,093.798,71 SIT;
– za ostala zavarovanja je ugotovljena bilančna izguba v višini 2,889.539.609,34
SIT.
Del bilančnega dobička življenjskih zavarovanj, ki bo prenesen v naslednja leta,
znaša 41,413.258,36 SIT.
Del bilančnega dobička, ki se uporabi
za druge namene, določene v statutu (za
razdelitev življenjskim zavarovancem, ki so
do tega upravičeni), znaša 90% od čistega
poslovnega izida življenjskih zavarovanj za
leto 2002, oziroma 100,680.540,30 SIT.
Skupščina podeli razrešnico upravi družbe in nadzornemu svetu za poslovno leto
2002.
4. Imenovanje revizijske družbe za revidiranje letnega poročila družbe za leto
2003.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila Zavarovalnice Tilia d.d. za leto
2003 se imenuje revizijsko družbo po podanem predlogu nadzornega sveta.
5. Seznanitev skupščine z imenovanjem
novih članov nadzornega sveta – predstavnikoma delavcev.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z informacijo sveta delavcev družbe, da
sta bila za člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev, z 24. 3. 2003, izvoljena
Jože Razpotnik in Anton Jankovič.
6. Pobude in vprašanja delničarjev.
Udeležba na skupščini družbe in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci, ali zakoniti zastopniki.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine morajo svojo udeležbo napovedati najpozneje 3 dni pred sejo skupščine
na naslovu družbe. Družba bo upoštevala
pisne prijave, ki bodo prispele do torka,
17. junija 2003 oziroma bodo tega dne poslane s priporočeno pošiljko. Udeležence
pozivamo, da se ob prihodu na skupščino
pol ure pred pričetkom seje prijavijo predstavniku družbe na kraju, kjer bo seja, ter s
podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo morebitne glasovalne lističe.
Delničarji, oziroma njihovi pooblaščenci, se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Vsaka delnica šteje en glas.
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je na voljo na sedežu družbe – kadrovsko
pravni oddelek, vsak delovni dan od 9. do
12. ure od dneva sklica pa do dneva zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazložitvijo na sedež družbe v enem tednu po objavi skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, uro pozneje, to je
ob 10. uri. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Zavarovalnica Tilia d.d., Novo mesto
nadzorni svet
uprava družbe
Ob-93884
Na podlagi 11. člena Statuta delniške
družbe Sadjarstvo Mirosan d.d., Kasaze
95, Petrovče, uprava sklicuje
8. skupščino delničarjev,
dne 18. 6. 2003 od 13. uri na sedežu
družbe, Kasaze 95, 3301 Petrovče.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine, o
njem pa ne glasuje.
2. Izvolitev organov skupščine in imenovanje notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli predsednika skupščine Franca Žužeja ter dve preštevalki glasov: Nado Puntar in Andrejo Kramer.
Ugotovi se, da seji prisostvuje povabljeni notar Srečko Gabrilo iz Žalca.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila poslovanja družbe za leto 2002. Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila se ugotovi:
a) Višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2002 znaša 88,163.761,57
SIT.
b) Del bilančnega dobička v višini
13,757.520 SIT oziroma 280 SIT bruto za
delnico, se nameni za izplačilo dividend.
Dividende se izplačajo iz prenesenega čistega dobička za leto 1997 v znesku
2,571.677,63 SIT s pripadajočim revalorizacijskim delom v znesku 894.484,87 SIT,
za leto 2000 v znesku 4,898.354,37 SIT in
del dobička iz leta 2002 v višini
5,393.003,13 SIT.
Pri obračunu dividend se lastne delnice
odštejejo od stanja v delniški knjigi.
Upravičenci do dividend so delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD na
dan 9. 6. 2003. Dividende se izplačajo v
roku 30 dni od sprejema sklepa na skupščini.
c) O delu bilančnega dobička v višini
74,406.241,57 SIT se bo odločalo v naslednjih letih.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.2. Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta in jima podeljuje razrešnico za poslovno leto 2002.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe za poslovno leto 2003 se
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imenuje Revizijska družba Abeceda d.o.o.
Celje.
5. Poročilo o poslovanju z lastnim skladom delnic.
Predlog sklepa uprave: uprava poda poročilo o poslovanju z lastnim skladom delnic v letu 2002.
6. Obravnavanje in odločanje o spremembah in dopolnitvah statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe po predlogu uprave in s
soglasjem nadzornega sveta, ki se potrebuje zaradi uskladitve akta s spremembami
Zakona o gospodarskih družbah.
Gradivo in dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovnik od ponedeljka do petka,
med 12. in 14. uro.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi razumno utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Uprava in nadzorni svet bosta o morebitnih
predlogih sprejela svoja stališča najkasneje
dvanajst dni po sklicu skupščine in o tem
obvestila delničarje z objavo na enak način,
kot je objavljen ta sklic.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic z oznako G oziroma njihovi
pooblaščenci, zastopniki, člani nadzornega
sveta in uprave. Glasovalno pravico imajo
delničarji s številom glasov, ki je enako številu delnic, ki jih imajo delničarji vpisani v
delniški knjigi pri KDD Ljubljana na deseti
dan pred datumom zasedanja skupščine,
to je 9. 6. 2003. Od tega dne, pa do dneva
po končanem zasedanju, ni prenosa lastništva delnic v delniški knjigi. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
imajo delničarji, ki najkasneje v treh dneh
pred sejo skupščine upravi družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo, to je do 13. 6.
2003, do 10. ure.
Vsaka delnica velja 1 glas. Udeleženci
se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni
pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. V
sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci
dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in
druga gradiva.
Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega rega je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen pod
6. točko, kjer je potrebna 3/4 večina.
Način glasovanja
Glasovanje je osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejeme delničar ob vstopu v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja in podatke o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Opozorilo! Če skupščina ob navedeni
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna ne glede na
število navzočih glasov.
Sadjarstvo Mirosan d.d.
uprava družbe

Ob-93963
Na podlagi določil statuta družbe Restavracija Iskra, d.d., Kranj, Savska loka 1 in
določil 283. člena Zakona o gospodarskih
družbah, uprava družbe Restavracija Iskra,
d.d., sklicuje
skupščino družbe
Restavracija Iskra, d.d.,
ki bo dne 18. 6. 2003 ob 10. uri v prostorih družbe Metro d.d., Ljubljanska cesta
87, Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Boštjan Marovt, za preštevalca glasov Mojca Pudič in Drago Pompe. Za
sestavo notarskega zapisa se imenuje notarja Srečka Gabrila iz Žalca.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2002 s poročilom nadzornega sveta in poročilom revizorja.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2002, s poročilom
nadzornega sveta in poročilom revizorja v
predloženem besedilu.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2002 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
1. Skupni bilančni dobiček ugotovljen za
leto 2002 znaša 120,529.000 SIT ostane
nerazporejen v celoti in se bo o njegovi
uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.
2. Upravi in članom nadzornega sveta
družbe se podeli razrešnica za poslovno
leto 2002.
4. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovnega poročila in računovodskih izkazov za leto 2003 se imenuje BO Consulting d.o.o.,
Ljubljana, Neubergerjeva 9.
5. Razrešitev in izvolitev novih članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razrešita se člana Boštjan Marovt in Mitja Peternel. Za člana nadzornega sveta se izvolita Nataša Ristič in
Mojca Pudič za mandat štirih let.
6. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se določi sejnina, in sicer za predsednika 40.000 SIT neto, za člana 35.000
SIT neto in za delavskega predstavnika v
nadzornem svetu 20.000 SIT neto. Člani
nadzornega sveta so upravičeni tudi do kilometrine za prihod na sejo in odhod iz seje.
7. Uskladitev višine osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: na podlagi opravljene
delitve družbe znaša končna višina osnovnega kapitala 36,779.000 SIT. Osnovni kapital je razdeljen na 36.779 navadnih delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT glede na
rezultat zamenjave delnic.
8. Umik lastnih delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se na predlog uprave in nadzornega sveta z
umikom 4.484 lastnih delnic po nominalni
vrednosti 1.000 SIT za posamezno delnico,
zmanjša tako, da se nominalni osnovni kapital iz 36,779.000 SIT (po končani oddelitvi) zmanjša na 32,295.000 SIT in je raz-
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deljen na 32.295 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT. Uprava po vpisu zmanjšanja
osnovnega kapitala s sklepom razveljavi
4.484 umaknjenih delnic družbe in izda nalog za izbris delnic iz delniške knjige. Razlog za zmanjšanje osnovnega kapitala je
prevelik obseg osnovne glavnice glede na
dejavnost družbe.
9. Redno zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: zmanjšanje osnovnega
kapitala se izvede z združevanjem delnic,
tako da se dosedanjih 100 delnic družbe
združi v eno novo delnico nominalne vrednosti 100.000 SIT. Razlog za zmanjšanje
osnovnega kapitala je prevelik obseg osnovne glavnice glede na dejavnost družbe.
Združevanje delnic se opravi na presečni
dan, ki je osmi dan po vpisu sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register.
Delnice in pravice iz delnic, ki jih ni mogoče združiti ali zamenjati za nove delnice se
z vpisom zmanjšanja osnovnega kapitala v
sodni register razveljavijo. Delničarjem se iz
naslova zmanjšanja osnovnega kapitala izplača nadomestilo v višini 500 SIT za vsako
razveljavljeno delnico, za razliko do njihove
nominalne vrednosti pa se iz osnovnega kapitala povečajo ustrezne druge postavke
lastnega kapitala. Zaradi spremembe nominalne vrednosti in zamenjave delnic se
osnovni kapital družbe uskladi, tako da se
zmanjša za znesek skupne nominalne vrednosti delnic, ki na dan zamenjave pri posameznih delničarjih ne dosegajo polne nominalne vrednosti nove delnice in s tem ne
dajejo pravice do zamenjave. Osnovni kapital družbe se zmanjša za tolikšen znesek,
da je po zmanjšanju enak skupni nominalni
vrednosti izdanih delnic po opravljeni zamenjavi. Znesek zmanjšanja na podlagi zamenjave delnic z ugotovitvenim sklepom določi nadzorni svet, ki je hkrati pooblaščen za
sprejem čistopisa statuta, ki zadeva zgolj
uskladitev njegovega besedila z veljavno
sprejetimi odločitvami skupščine.
10. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu.
Gradivo za skupščine s predlogi sklepov, ki vključuje letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 2002, revizorjevo mnenje,
poročilo nadzornega sveta in predlog sprememb in dopolnitev statuta, je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Kranju, Savska loka 1, vsak delovni dan po objavi tega
vabila, med 10. in 11 uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo tri dni pred skupščino na sedežu družbe. Delničar lahko pooblasti s pisnim pooblastilom tretjo osebo.
Pooblastilo se deponira na družbi skupaj s
prijavo udeležbe na skupščino, tri dni pred
skupščino.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure prej prijavijo v
sprejemni pisarni in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
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sno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 10.30 ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Restavracija Iskra, d.d.
direktorica
Vesna Frelih, univ. dipl. ek.
Št. 11/2003
Ob-93892
Na podlagi 41. člena Statuta delniške
družbe, uprava sklicuje
8. zasedanje skupščine
delniške družbe Elektron, Gorenje
Skopice 46, Krška vas,
ki bo v četrtek, 26. 6. 2003 ob 16. uri v
jedilnici družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine družbe, za predsednika skupščine se določi: Rajko Žnideršič, za preštevalca glasov se izvolita: Mara Mustar in Tanja
Gregel. Skupščini prisostvuje notar Tonček
Bevc iz Trebnjega, ki je hkrati v vlogi zapisnikarja.
2. Poročilo uprave o letnem poslovanju
za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom o poslovanju za leto 2002
in potrdi predlog kritja izgube ter podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto
2002.
3. Predlogi sprememb in dopolnitev statuta Elektron d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
d.d. Elektron, sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe Elektron ter na temelju sprememb in dopolnitev
izdelan čistopis statuta d.d. Elektron.
Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
G. Skopicah 46, 8262 Krška vas, v prostorih uprave, vsak delovni dan od 9. do 12.
ure, v času od 15. 6. 2003 do 20. 6. 2003.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastilo mora biti
pisno.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 17. uri v istih prostorih.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Glasovanje o posameznih točkah dnevnega reda bo potekalo na podlagi glasovnic, ki jih bodo prejeli delničarji ali njihovi
pooblaščenci ob vstopu v sejno sobo.
Elektron d.d.
uprava
Ob-93893
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in določili Statuta direktorica
družbe Hotel Turist d.d., Ljubljana objavlja
sklic skupščine,
ki bo potekala dne 18. 6. 2003 ob
14. uri na sedežu družbe, Dalmatinova 15,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
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Predlog sklepa: za predsednika se izvoli
Srečo Jadek, za preštevalca glasov pa
Zdenka Vouk in Franci Pavli.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2002, poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice direktorici in članom nadzornega sveta.
2A) Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:
I. Bilančni dobiček družbe po stanju na
dan 31. 12. 2002, ki ga sestavljajo dobiček
tekočega leta v višini 5,553.233,97 SIT ter
nerazporejeni dobiček iz leta 1997, 1998,
2001 znaša 34,908.406,40 SIT.
II. Bilančni dobiček za poslovno leto 2002
v višini 6,610.688 SIT (del nerazporejenega
dobička iz leta 1997) se uporabi kot sledi:
a) Del bilančnega dobička v višini
6,070.688 SIT se uporabi za izplačilo dividend.
Dividende, v bruto znesku 104 SIT na
delnico, se izplačajo v 30 dneh po sprejemu skupščinskega sklepa tistim delničarjem, ki bodo na dan zasedanja skupščine
kot lastniki delnic vknjiženi kot lastniki delnic pri KDD – Klirinško depotni družbi d.d.
b) Del bilančnega dobička v višini
540.000 SIT se izplača kot nagrada predsedniku in članom nadzornega sveta.
c) O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 28,297.718,40 SIT bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
2B) Predlog sklepa o podelitvi razrešnice: direktorici in članom nadzornega sveta
družbe se podeli razrešnica za poslovno
leto 2002.
Predloge sklepov sta oblikovala direktorica in nadzorni svet.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na voljo v tajništvu uprave v
Ljubljani, Dalmatinova 15, vsak delavnik od
10. do 12. ure v času od dneva objave sklica
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro 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 zastopnik 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
30 minut kasneje v istih prostorih in bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Hotel Turist d.d. Ljubljana
Saša Zupan
direktorica
Ob-93894
Na podlagi statuta delniške družbe
Gradnje, gradbeno podjetje Kranj, d.d.,
Kranj, Struževo 3b, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 16. 6. 2003 ob 10. uri v prostorih družbe v Kranju, Struževo 3b, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalki
glasov se izvolita Zdenka Okorn in Darinka
Čobec. Za notarja se povabi Vojko Pintar.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta in sprejem letnega poročila za leto
2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta, ki ji predlaga,
da letnega poročila za leto 2002 ne sprejme. Upravi se ne podeli razrešnice.
3. Spremembe in dopolnitve sklepa
skupščine z dne 28. 5. 2001 o spremembi
osnovnega kapitala družbe v okviru postopka prisilne poravnave.
Predlog sklepa:
A) Spremeni se besedilo sklepov pod
točko 2 in 3 ter se sedaj glasi:
1. Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala: osnovni kapital družbe v nominalni
vrednosti 75,650.000 SIT se zmanjša zaradi pokrivanja nepokrite izgube, izkazane v
bilanci stanja per 31. 12. 2000, za
56,837.000 SIT na 18,813.000 SIT. Vsem
dosedanjim delničarjem se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala proporcionalno zmanjša število delnic iz sedanjih 37.825 na
9.406 delnic. Nominalna vrednost delnic
2.000 SIT za eno delnico, ostane nespremenjena.
2. Sklep o povečanju osnovnega kapitala: skupščina družbe hkrati z zmanjšanjem
osnovnega kapitala družbe sprejme tudi
sklep, da se osnovni kapital družbe poveča
s stvarnimi vložki - konverzijo terjatev za
59,306.000 SIT na 78,119.000 SIT. V ta
namen se izda 29.653 novih navadnih
imenskih delnic z nominalno vrednostjo
2.000 SIT za eno delnico. Emisijska vrednost delnic znaša 77,836.539 SIT.
B) Spremeni se besedilo prvega odstavka, navedenega za seznamom upnikov, ki
bodo s prenosom terjatev na dolžnika pridobili nove navadne imenske delnice in se
sedaj glasi:
Terjatve upnikov v skupnem znesku
77,836.539 SIT, s prenosom zaradi vplačila novih delnic prenehajo. Ugotovi se, da
spremenjeni osnovni kapital na podlagi zmanjšanja in hkratnega povečanja kapitala po
tem sklepu, znaša 78,119.000 SIT in je razdeljen na 39.059 navadnih imenskih delnic.
C) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da uskladi besedilo statuta z določili sprejetega sklepa skupščine o spremembi osnovnega kapitala ter teh sprememb in dopolnitev sklepa o spremembi osnovnega kapitala ter izdela prečiščeno besedilo statuta.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe po predlogu
uprave.
5. Dopolnitev dejavnosti.
Predlog sklepa: sprejmejo se dopolnitve
dejavnosti družbe po predlogu uprave.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu ter vsebina sprememb in dopolnitev statuta družbe, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, 28
dni pred zasedanjem skupščine, vsak delovnik od 8. do 13. ure. Pravico do udele-
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žbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v knjigo delničarjev deset dni pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe, najmanj
3 dni pred skupščino. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim
dnevnim redom eno uro po prvem sklicu.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradnje, d.d. Kranj
direktor
Ob-93898
V skladu z 79. členom statuta delniške
družbe Pivka, družba pooblaščenka, d.d.,
Neverke 30, 6256 Košana, sklicuje direktor družbe, začasna uprava
1. skupščino
družbe Pivka, družba pooblaščenka,
d.d., Neverke 30, 6256 Košana,
ki bo dne 20. 6. 2003 ob 18. uri na
sedežu družbe v Košani, Neverke 30, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Na predlog začasne uprave se sprejme
sklep: za predsednika skupščine se izvoli
Janko Pučnik, za preštevalki glasov se imenujeta Mateja Stanič Rudolf in Maja Vrečar.
Skupščini prisostvuje notarka mag. Nina Češarek.
2. Potrditev letnega poročila za poslovno leto 2000.
Na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se sprejme sklep:
skupščina potrdi letno poročilo za poslovno
leto 2000.
3. Predstavitev letnega poročila začasne
uprave za poslovno leto 2001, poročila začasnega nadzornega sveta k letnemu poročilu, ugotovitvi bilančne izgube ter razprava
in podelitev razrešnice članu začasne uprave in članom začasnega nadzornega sveta
za poslovno leto 2001.
3.1. Na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se sprejme sklep:
bilančna izguba za poslovno leto 2001 znaša 4,678.000 SIT.
3.2. Na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se sprejme
sklep: skupščina podeljuje razrešnico članu začasne uprave in članom začasnega
nadzornega svetu za poslovno leto 2001.
4. Predstavitev letnega poročila začasne
uprave za poslovno leto 2002, poročila začasnega nadzornega sveta k letnemu poročilu, ugotovitev bilančnega dobička ter razprava in podelitev razrešnice članu začasne
uprave in članom začasnega nadzornega
sveta za poslovno leto 2002.
4.1. Na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se sprejme sklep:
bilančni dobiček za poslovno leto 2002 znaša 0 SIT.
4.2. Na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se sprejme
sklep: skupščina podeljuje razrešnico čla-

nu začasne uprave in članom začasnega
nadzornega svetu za poslovno leto 2002.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Na predlog začasnega nadzornega sveta se sprejme sklep: v nadzorni svet se imenujejo naslednji člani: Mirko Boštjančič, Mauro Gulja, Irena Magajna, Jadranka Morelj,
Branko Muraro in Irena Penko. Mandat članom nadzornega sveta traja štiri leta od imenovanja.
6. Sprememba statuta glede uskladitve
dejavnosti z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se sprejme sklep: v
statutu se uskladijo dejavnosti z novo veljavno klasifikacijo dejavnosti na naslednji
način: vpišejo se dejavnosti: 74.150 Dejavnost holdingov, 22.120 Izdajanje časopisov, 22.130 Izdajanje revij in periodike,
22.140 Izdajanje posnetih zapisov zvočnega zapisa, 22.150 Drugo založništvo,
22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov,
51.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij, 51.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala, 51.140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
51.150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in naprav, drugih
kovinskih izdelkov, 51.160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov, 51.170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov, 51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, 64.120 Kurirska dejavnost,
razen javne pošte, 65.210 Finančni zakup
(leasing), 71.100 Dajanje avtomobilov v najem, 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem, 72.300 Obdelava
podatkov, 72.400 Omrežne podatkovne
storitve, 72.500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav, 72.600 Druge računalniške
dejavnosti, 73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja, 73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike,
74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja, 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje, 74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje, 74.202 Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje,
74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje, 74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje, 74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje, 74.400 Oglaševanje,
74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile, 74.810 Fotografska
dejavnost, 74.820 Pakiranje,74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, 74.872
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
Iz statuta se izbrišejo dejavnosti s šiframi: K.74.15, DE.22.12, DE.22.13,
DE.22.14, DE.22.15, DE.22.31, G.51.12,
G.51.13, G.51.14, G.51.15, G.51.16,
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G.51.17, G.51.19, J.63.30, J.64.12,
J.65.21, K.71.10, K.71.33, K.72.30,
K.72.40, K.72.50, K.72.60, K.73.20,
K.74.13, K.74.14, K.74.20, K.74.3,
K.74.40, K.74.50, K.74.81, K.74.82,
K.74.84, M.80.422.
7. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe zaradi uskladitve z ZGD.
Na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se sprejme sklep:
sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe zaradi uskladitve z ZGD in potrdi se čistopis statuta, ki upošteva sklepe
skupščine iz 6. in 7. točke dnevnega reda v
predloženi obliki.
8. Sejnine začasnemu nadzornemu svetu.
Na predlog začasne uprave se sprejme
sklep: izplačajo se sejnine v skupnem neto
znesku na naslednji način: Derman Jožefu
se izplača skupaj 70.000 SIT neto, Ireni
Penko se izplača skupaj 140.000 SIT neto,
Mauru Gulji se izplača 140.000 SIT neto.
9. Sejnine nadzornemu svetu.
Na predlog začasne uprave se sprejme
sklep: članom nadzornega sveta pripada
sejnina v znesku 10.000 SIT neto na sejo,
predsedniku nadzornega sveta pripada sejnina v znesku 15.000 SIT neto na sejo.
Članom nadzornega sveta se povrnejo potni in drugi dejanski stroški udeležbe na sejah nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino, ki vsebuje: letno
poročilo za poslovno leto 2000, letno poročilo za poslovno leto 2001, letno poročilo
za poslovno leto 2002, poročilo začasnega
nadzornega sveta za poslovno leto 2001,
poročilo začasnega nadzornega sveta za
poslovno leto 2002, spremembe in dopolnitve statuta družbe, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe pri gospe Nataši
Cucek vsak delovni 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 skupščine je, da
delničarji pisno prijavijo svojo udeležbo
upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
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 skupščine.
Pravico do uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo deset dni pred skupščino, to je
na dan 10. 6. 2003.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa 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 eno
uro pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.
Pivka, družba pooblaščenka, d.d.
začasna uprava
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Ob-93950
Na podlagi 7.3. člena Statuta družbe VELO, trgovina na veliko in malo, d.d. Ljubljana, uprava sklicuje
5. skupščino
družbe VELO trgovina na veliko in malo
d.d.,
ki bo dne 19. 6. 2003 ob 9. uri v sejni
sobi v V. nadstropju poslovne stavbe Celovška c. 150, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Marolt Anton,
– za preštevalki glasov se izvolita Jurak
Dragica in Lidija Trampuš.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za leto 2002, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila in predloga za uporabo bilančnega
dobička, z mnenjem revizorja o poslovanju
za leto 2002 in sklepom nadzornega sveta
o potrditvi letnega poročila uprave za leto
2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom uprave o poslovanju
v letu 2002, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in
predloga za uporabo bilančnega dobička,
mnenjem o reviziji računovodskih izkazov
za leto 2002 ter sklepom nadzornega sveta
o potrditvi letnega poročila uprave za leto
2002.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepov:
3.1. Sprejme se predlagana razporeditev bilančnega dobička za leto 2002 na predlog uprave in nadzornega sveta, in sicer:
bilančni dobiček, ki znaša na dan 31. 12.
2002 – 31,453.002 SIT ostane nerazporejen in se prenese v v poslovno leto 2003
kot preneseni dobiček.
3.2. Skupščina potrdi in odobri delo direktorja družbe v poslovnem letu 2002 in
mu za to poslovno leto podeljuje razrešnico.
3.3. Skupščina potrdi in odobri delo
predsednika in članov nadzornega sveta v
poslovnem letu 2002 in jim za navedeno
poslovno leto podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina ugotavlja, da članom
nadzornega sveta poteče mandat dne
22. 6. 2003.
4.2. Za nove člane nadzornega sveta
družbe se z dnem 22. 6. 2003 imenuje
naslednje člane in namestnike, predstavnike kapitala:
1. Damjan Škofič – član, namestnik člana: Danilo Petek,
2. Špeh Miran – član, namestnik člana:
Dolenc Mitja.
Ugotovi se, da je svet delavcev na seji
dne 7. 5. 2003 za predstavnika delavcev v
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nadzornem svetu izvolil Aupič Vitomirja in za
namestnika Hamun Dušana.
Vsi člani nadzornega sveta se imenujejo
za dobo 4 let.
5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2003
se imenuje RS – BIRO, d.o.o., družba za
računovodstvo, revizijo in davčno svetovanje, Kvedrova 16, 3310 Žalec.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Boris Lepša.
Letno poročilo uprave za poslovno leto
2002, poročilo nadzornega sveta z mnenjem o poslovnem poročilu uprave ter sklep
nadzornega sveta o odobritvi letnega poročila uprave za poslovno leto 2002, predlog
za nove člane nadzornega sveta in mnenje
revizorja za poslovno leto 2002, so dostopni delničarjem na sedežu družbe v Ljubljani, v tajništvu družbe, v IV. nadstropju poslovne stavbe na Celovški c. 150, vsak delavnik med 9. in 12. uro, v času od dne
objave sklica skupščine do dne skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so svojo udeležbo na skupščini
prijavili najmanj 3 dni pred dnem zasedanja
skupščine, torej najkasneje 16. 6. 2003.
Delničarji oziroma pooblaščenci izkažejo osebno identiteto z osebno izkaznico oziroma drugim dokumentom z osebnimi podatki z značajem javne listine s sliko. Pooblastilo je potrebno predložiti družbi.
Udeleženci se na dan skupščine priglasijo v tajništvu družbe na Celovški c. 150 v
Ljubljani – IV. nadstropje, pol ure pred skupščino, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v 7 dneh
po objavi tega sklica skupščine.
VELO d.d., Ljubljana
uprava družbe
Št. 21/03
Ob-93952
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 30. člena Statuta družbe Avtobusna postaja Ljubljana d.d., Trg
OF 4, Ljubljana, uprava sklicuje
9. sejo skupščine,
ki bo v torek, dne 17. 6. 2003 ob 10. uri
v poslovnih prostorih družbe, Cigaletova 8,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje dveh preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina imenuje dva
preštevalca glasov in notarja Lepša Borisa
za sestavo notarskega zapisnika.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2002, pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2002 in jima podeljuje razrešnico.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2002.
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2002
znaša 28,179.429,83 SIT.
Sestavljajo ga:
– čisti dobiček poslovnega leta 2002 v
znesku 5,610.312,34. SIT ter
– preneseni dobiček iz prejšnjih let v nominalnem znesku 22,569.117,49 SIT.
Predlog sklepa:
3.a) Del bilančnega dobička v višini
3,100.000 SIT se razdeli delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo na dan 17. 6.
2003, v obliki dividende. Izplača se najkasneje do 30. 9. 2003.
Izplačilo se opravi iz nerazporejenega
dobička iz leta 1996 = 5.703,84 SIT, leta
1997 = 21.704,84 SIT, leta 1999 =
3,072.591,32 SIT.
3.b) O delu bilančnega dobička v višini
25,079.429,83 SIT bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 4.a:
Na predlog nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: ugotovi se, da z dnem
18. 12. 2003 poteče mandat naslednjim
članom nadzornega sveta: Ječnik Marijanu,
Domitrovič Jožetu in Plankar Antonu.
Predlog sklepa št. 4.b:
Na predlog nadzornega sveta se za člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, za naslednji mandat, ki prične teči z
dnem 19. 12. 2003, imenujejo:
1. Domitrovič Jože,
2. Plankar Anton,
3. Ječnik Marijan.
5. Sklepanje o spremembah in dopolnitvah statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe, dopolnitve in čistopis statuta družbe Avtobusna postaja Ljubljana, d.d. Ljubljana po
predlogu, ki je sestavni del tega sklepa.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu družbe na Cigaletovi 8, Ljubljana in
sicer vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki navadnih delnic z oznako G,
sami ali po svojih pooblaščencih oziroma
zakonitih zastopnikih, če svojo prisotnost
na skupščini prijavijo najmanj tri dni pred
skupščino upravi družbe. Pooblaščenci pa
morajo v istem roku oddati tudi pisna pooblastila, ki jih družba shrani.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 11. uri z istim dnevnim
redom. Na tem zasedanju se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Avtobusna postaja Ljubljana, d.d.
uprava
Marjan Kotar
Ob-93953
Na podlagi 7.3 točke Statuta družbe Manufaktura Trgovsko podjetje d.d. Nova
Gorica, Sedejeva ulica 6, sklicuje uprava
družbe
8. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 19. junija 2003 ob 13.
uri v upravnih prostorih družbe v Novi Gorici, Sedejeva ulica 6.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za člane organov skupščine se izvoli predlagane kandidate in notarja.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za leto 2002, pisnim poročilom nadzornega sveta ter odločanje o
podelitvi razrešnice.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za leto 2002 in
pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2002.
2.2. Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2002 ter jima podeljuje razrešnico.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe ter potrjuje čistopis statuta družbe.
4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2003.
Predlog sklepa: za revidiranje letnih računovodskih izkazov za leto 2003 se imenuje revizijsko hišo IN Revizija d.o.o. Ljubljana, Linhartova 1.
5. Seznanitev z izvolitvijo novega člana
nadzornega sveta – predstavnika delavcev.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 19. junij 2003
ob 13. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan ob 13.30. Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarje naprošamo, da prijavijo svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Pogoji in prijava udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Svojo udeležbo morajo sporočiti pisno na
naslov družbe najkasneje tri delovne dni
pred zasedanjem.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti na sedežu družbe vsaj tri delovne dni pred zasedanjem. Pooblastila morajo biti pisna in ostanejo družbi.
Organizirano zbirana pooblastila morajo
biti izdana po postopku in z vsebino, skladno določilom XII. poglavja Zakona o prevzemih.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Novi Gorici na Sedejevi ulici 6
vsak delovni dan od prvega dne po objavi
sklica od 8. do 12. ure.
Vložitev protipredlogov ali dopolnilnih
predlogov
Delničarji lahko svoje protipredloge ali
dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki
morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v roku 7 dni, šteto od prvega naslednjega delovnega dne od dne objave sklica, priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.
Manufaktura Trgovsko podjetje d.d.
Nova Gorica
uprava družbe
Marija Kukanja

– Dimitrij Marjanovič, na predlog Slovenske odškodninske družbe d.d.,
– Živko Pregelj, na predlog Kapitalske
družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d,
– Radovan Stonič, na predlog Probanke, družbe za upravljanje d.o.o.
Izvoljeni člani nadzornega sveta nastopijo 4-letni mandat z 9. 11. 2003.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo letnega poročila za leto 2003 se imenuje revizijsko družbo po predlogu nadzornega sveta.
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda
s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe v Ljubljani,
Pražakova 4/III, vsak delavnik od 10. do
12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki in obrazloženi ter vloženi v roku 7 dni po objavi tega sklica v
tajništvu uprave delniške družbe v Ljubljani, Pražakova 4/III. Uprava in nadzorni
svet bosta o nasprotnih predlogih sprejela stališče v 12 dneh po sklicu skupščine
in delničarje obvestila z objavo v Uradnem listu RS in na elektronski način preko sistema SEOnet Ljubljanske borze
d.d., Ljubljana.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki bodo vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi na dan 11. 6. 2003 in
njihovi pooblaščenci ter bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili v tajništvu
uprave družbe v Ljubljani, Pražakova 4/III,
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine, torej vključno do 16. 6. 2003 do 10.
ure. Pooblaščenci morajo v istem roku oddati tudi pisna pooblastila.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. O vseh predlogih sklepov je
predvideno glasovanje z glasovnicami. Dvorana bo odprta 45 minut pred začetkom
zasedanja, zato delničarje in njihove pooblaščence prosimo, da pri prijavni službi
skupščine, ki se bo nahajala pred vhodom
v dvorano, pravočasno evidentirajo svoj prihod zaradi udeležbe na skupščini in prevzamejo glasovnice.
Skupščina bo veljavno odločala ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.
Kompas MTS d.d., Ljubljana
direktorica
Veronika Šketa, univ. dipl. angl. in
nem.

Št. 415-3-1
Ob-93955
Na podlagi 22. člena Statuta delniške
družbe Kompas MTS d.d. sklicujem
16. skupščino
delničarjev Kompas MTS d.d.,
ki bo dne 19. 6. 2003 ob 10. uri v prostorih LB HIPO, Trg republike 3, Ljubljana,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Simona Breceljnika, v komisijo za izvedbo glasovanja in volitev se izvoli
Darinko Borštnik, Petro Cerc in Urško Pavšek. Skupščini bo prisostvovala notarka Nada Kumar.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina je seznanjena z letnim poročilom za leto 2002 in s poročilom pooblaščenega revizorja ter pisnim poročilom
nadzornega sveta, ki ga je v skladu z 274.a
členom ZGD predložil nadzorni svet in s
katerim obvešča skupščino, da je potrdil
letno poročilo za leto 2002.
b) Bilančni dobiček po obračunu za leto
2002 znaša 297,300.500 SIT in je v celoti
oblikovan iz drugih rezerv iz dobička.
Bilančni dobiček se uporabi za izplačilo
delničarjem. Bruto dividenda na delnico
znaša 100 SIT. Do izplačila dividende je
upravičen delničar, ki je vpisan v delniško
knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni
družbi d.d., Ljubljana na dan 24. 6. 2003.
Dividende bo družba izplačala v 60 dneh
od dneva skupščine.
c) Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta Kompas MTS d.d. v poslovnem letu 2002 ter se upravi in članom nadzornega sveta na podlagi drugega odstavka
282.a člena ZGD podeli razrešnica.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki znaša 3.526,714.000 SIT, se zmanjša z
umikom 553.709 lastnih delnic z nominalno vrednostjo ene delnice v višini 1.000
SIT, torej v skupni nominalni vrednosti
553,709.000 SIT tako, da bo osnovni kapital po zmanjšanju znašal 2.973,005.000
SIT.
Skupščina delničarjev prenaša pooblastilo za spremembo statuta, ki zadeva uskladitev njegovega besedila z zmanjšanjem
kapitala na podlagi tega sklepa, na nadzorni svet družbe.
5. Sprememba Statuta Kompas MTS d.d.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba
statuta družbe v predloženem besedilu in
čistopis statuta.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta
Kompas MTS d.d.
Predlog sklepa: v nadzorni svet Kompas
MTS d.d. se imenujejo naslednji člani:
– Mira Koporčič Veljić, na predlog Triglava, družbe za upravljanje d.o.o.,

Št. 39/03
Ob-93956
Na podlagi 285. člena Zakona o gospodarskih družbah in 25. člena Statuta družbe IGM Strešnik d.d., Dobruška vas 45,
8275 Škocjan, uprava sklicuje
11. sejo skupščine delničarjev
IGM Strešnik d.d., Dobruška vas 45,
8275 Škocjan,
ki bo v četrtek, dne 19. 6. 2003 ob 12.
uri na sedežu družbe IGM Strešnik d.d. v
Dobruški vasi 45, 8275 Škocjan, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter
predstavitev notarja.
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Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, Andrej Mihevc, in dva preštevalca glasov, Pelko Ivana in Slamnik Gregor.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2002 in s poročilom nadzornega sveta.
b) Uporaba bilančnega dobička per
31. 12. 2002.
c) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
2.1. Bilančni dobiček per 31. 12. 2002
v višini 173,255.838,37 SIT ostane nerazporejen.
2.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2002.
3. Pobude in predlogi delničarjev.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
pisna pooblastila.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so na
dan 14. 6. 2003 vpisani v KDD.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe IGM Strešnik d.d., Dobruška vas 45,
8275 Škocjan, vsak delovni dan med 10. in
12. uro v času od dneva sklica do dneva
zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se uro pozneje skupščina vnovič
sestane (drugi sklic). V tem primeru je skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
IGM Strešnik d.d.
uprava družbe
Ob-93961
Na podlagi VII. člena Statuta družbe Etiketa, tiskarna d.d., Žiri, sklicujem
11. skupščino
delniške družbe Etiketa tiskarna, d.d.,
Industrijska ulica 6, Žiri,
ki bo v torek, 17. junija 2003 ob 14. uri
na sedežu družbe, Industrijska ulica 6, Žiri.
Predlagan je sledeči dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsedujočega
skupščine se imenuje odvetnik Simon Jeglič iz Ljubljane. Za preštevalca glasov se
imenujeta Ada Uršič in Tomaž Vehar. Na
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seji je prisotna vabljena notarka Erika Braniselj.
2. Predlog uporabe bilančnega dobička
s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlog o uporabi
bilančnega dobička za leto 2002:
– bilančni
dobiček
znaša
83,199.803,29 SIT.
– za izplačilo dividend se nameni
10,000.000 SIT (iz nerazporejenega dobička iz leta 2000),
– nerazporejeno ostane 73,199.803,29
SIT.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so lastniki delnic družbe Etiketa d.d., evidentirani pri KDD na dan skupščine, v 90
dneh po sprejemu sklepa.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2002.
3. Spremembe in dopolnitev statuta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta v
predloženem besedilu.
4. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se z dnem sprejema tega sklepa razreši dosedanje člane nadzornega sveta in
se z istim dnem imenuje nove člane nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog nadzornega sveta, da se za izvedbo
revizije računovodskih izkazov za poslovno
leto 2003 imenuje revizorska hiša Šager.do.o. Ljubljana.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
udeležbo najavijo najkasneje do 14. 6.
2003, v pisni obliki na sedežu družbe in so
na ta dan evidentirani kot imetniki delnic
družbe v centralnem registru pri Klirinško
depotni družbi. Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Gradivo
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
vsak delovni dan med 10. in 12. uro od
dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z
utemeljitvijo predloga pisno sporočijo upravi
družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
Ponovno zasedanje skupščine
Če sklic skupščine ob napovedani uri
ne bo uspešen, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 15. uri v istem
prostoru. Ob ponovnem sklicu skupščina
odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Etiketa tiskarna, d.d., Žiri
uprava
mag. Jakob Kokalj
Ob-93964
Na podlagi določil statuta družbe P 33
d.d., Kranj, Planina 3 in določil 283. člena

Zakona o gospodarskih družbah, uprava
družbe Restavracija Iskra, d.d., sklicuje
skupščino družbe
P 33 d.d.,
ki bo dne 18. 6. 2003 ob 11. uri v prostorih družbe Metro d.d., Ljubljanska cesta
87, Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Boštjan Marovt, za preštevalca glasov Mojca Pudič in Drago Pompe. Za
sestavo notarskega zapisa se imenuje notarja Srečka Gabrila iz Žalca.
2. Razrešitev in izvolitev novih članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razrešijo se člani Boštjan Marovt, Mitja Peternel in Milena Šolar.
Za člane nadzornega sveta se izvolijo Tanja
Frelih, Drago Pompe in Nataša Ristič za
mandat štirih let.
3. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se določi sejnina, in sicer za predsednika 40.000 SIT neto in za člane po
35.000 SIT neto. Člani nadzornega sveta
so upravičeni tudi do kilometrine za prihod
na sejo in odhod iz seje.
4. Uskladitev višine osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: na podlagi opravljene
delitve družbe znaša končna višina osnovnega kapitala 110,446.000 SIT. Osnovni
kapital je razdeljen na 110.446 navadnih
delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT glede na rezultat zamenjave delnic.
5. Umik lastnih delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se na predlog uprave in nadzornega sveta z
umikom 13.458 lastnih delnic po nominalni
vrednosti 1.000 SIT za posamezno delnico,
zmanjša tako, da se nominalni osnovni kapital iz 110,446.000 SIT (po končani oddelitvi) zmanjša na 96,988.000 SIT in je razdeljen na 96.988 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT. Uprava po vpisu zmanjšanja
osnovnega kapitala s sklepom razveljavi
13,458 umaknjenih delnic družbe in izda
nalog za izbris delnic iz delniške knjige. Razlog za zmanjšanje osnovnega kapitala je
prevelik obseg osnovne glavnice glede na
dejavnost družbe.
6. Redno zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: zmanjšanje osnovnega
kapitala se izvede z združevanjem delnic,
tako da se dosedanjih 100 delnic družbe
združi v eno novo delnico nominalne vrednosti 100.000 SIT. Razlog za zmanjšanje
osnovnega kapitala je prevelik obseg osnovne glavnice glede na dejavnost družbe.
Združevanje delnic se opravi na presečni
dan, ki je osmi dan po vpisu sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register.
Delnice in pravice iz delnic, ki jih ni mogoče združiti ali zamenjati za nove delnice se
z vpisom zmanjšanja osnovnega kapitala v
sodni register razveljavijo. Delničarjem se iz
naslova zmanjšanja osnovnega kapitala izplača nadomestilo v višini 500 SIT za vsako
razveljavljeno delnico, za razliko do njihove
nominalne vrednosti pa se iz osnovnega kapitala povečajo ustrezne druge postavke lastnega kapitala. Zaradi spremembe nomi-
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nalne vrednosti in zamenjave delnic se
osnovni kapital družbe uskladi, tako da se
zmanjša za znesek skupne nominalne vrednosti delnic, ki na dan zamenjave pri posameznih delničarjih ne dosegajo polne nominalne vrednosti nove delnice in s tem ne
dajejo pravice do zamenjave. Osnovni kapital družbe se zmanjša za tolikšen znesek,
da je po zmanjšanju enak skupni nominalni
vrednosti izdanih delnic po opravljeni zamenjavi. Znesek zmanjšanja na podlagi zamenjave delnic z ugotovitvenim sklepom določi nadzorni svet, ki je hkrati pooblaščen za
sprejem čistopisa statuta, ki zadeva zgolj
uskladitev njegovega besedila z veljavno
sprejetimi odločitvami skupščine.
7. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu za nakup delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da lahko na podlagi osme
alinee 240/1 člena ZGD kupi lastne delnice, katerih nominalni znesek ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Nakupna cena lastnih delnic je lahko
najmanj v višini 10.000 SIT in največ v
višini 200.000 SIT. To pooblastilo velja
18 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa. Na predlog uprave skupščina izključuje prednostno pravico pri pridobivanju
in odsvajanju lastnih delnic. Skupščina nadalje pooblašča upravo, da po svoji presoji lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala.
8. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu.
Gradivo za skupščine s predlogi sklepov, ki vključuje predlog sprememb in dopolnitev statuta, je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe v Kranju, Planina 3, vsak
delovni dan po objavi tega vabila, med 10.
in 11. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo tri dni pred skupščino na sedežu družbe. Delničar lahko pooblasti s pisnim pooblastilom tretjo osebo.
Pooblastilo se deponira na družbi skupaj s
prijavo udeležbe na skupščino, tri dni pred
skupščino.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure prej prijavijo v
sprejemni pisarni in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 11.30 ne glede na višino
zastopanega kapitala.
P 33 d.d.
direktor
Boštjan Marovt, univ. dipl. ek.
Ob-93971
Direktor družbe Iskra-Releji tovarna relejev Makole d.d., Štatenberg 88, 2321 Makole, v skladu z določili ZGD sklicuje

4. sejo skupščine
delniške družbe Iskra-Releji d.d.,
ki bo 23. junija 2003 ob 14. uri v prostorih družbe, Štatenberg 88, 2321 Makole.
Dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja in ugotovitev
sklepčnosti.
Direktor družbe otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: po predlogu direktorja
in nadzornega sveta se izvolijo v organe
skupščine: za predsednika skupščine Milana Skledarja in za preštevalca glasov Jožeta Strižiča in Janez Erker. Na seji je prisotna
notarka Jožica Škrk.
3. Poročilo nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2002.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
za leto 2002.
4. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi (direktorju) in članom nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2003.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega sveta se za revizijo računovodskih izkazov za leto 2003 imenuje revizijsko hišo
Iteo – Abeceda, Podjetje za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Kotnikova 28, 1001
Ljubljana, PE Osojnikova 3, Ptuj.
6. Imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe za mandatno obdobje štiri
leta in seznanitev s predstavnikom delavcev
v nadzornem svetu družbe.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega sveta družbe se za članico nadzornega
sveta kot predstavnico delničarjev izvoli Sonjo Plaznik.
7. Predlog sprememb Statuta družbe Iskra-Releji d.d.
Predlog sklepa: sprejme se Statut družbe Iskra-Releji d.d. v predlaganem besedilu.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo,
osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe Štatenberg 88, 2321 Makole.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi: delničarji naj morebitne predloge k posamičnim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni, pisno sporočijo direktorju v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine. Predloženi nasprotni predlogi
morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje: če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem, z istim dnevnim redom. V tem primeru
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
število zastopanega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Štatenberg 88, 2321 Makole, v tajništvu, vsak delovni dan med 8. in 12. uro od
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objave do vključno dneva zasedanja skupščine.
Iskra-Releji, d.d., Makole
direktor družbe
Št. 5/03
Ob-93976
Uprava družbe ob soglasju nadzornega
sveta delniške družbe TEM Čatež d.d. sklicuje
deseto skupščino delniške družbe,
ki bo dne 19. 6. 2003 ob 13. uri na
sedežu družbe na Čatežu, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in se izvolijo predlagani organi
skupščine.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Letno poročilo družbe za leto 2002 –
informacija o poslovanju družbe.
Uprava in nadzorni svet bosta delničarjem posredovala informacijo o letnem poročilu družbe za leto 2002.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2002 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini
3,608.750,82 SIT se uporabi za oblikovanje drugih rezerv družbe.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2002 se imenuje revizijska
družba AUDIT d.o.o., Murska sobota.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu družbe
v prostorih družbe na Čatežu vsak delovni
dan v tednu med 9. in 14. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pogoj za udeležbo
na skupščini in glasovanje je, da delničarji
najmanj tri dni pred sejo skupščine (to je do
vključno 16. 6. 2003) prijavijo družbi svojo
udeležbo na skupščini.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu,
in sicer na podlagi glasovnic, ki jih bodo
prejeli delničarji ob prihodu na skupščino.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in mora biti pred ali ob sklicu
predloženo družbi.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna
ob času sklica, bo ponovno zasedanje
skupščine družbe istega dne ob 13.30, na
mestu prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
TEM Čatež d.d.
uprava družbe
Bajuk Andrej
Ob-93991
Na podlagi Statuta delniške družbe Gorenjska oblačila d.d. Kranj, uprava sklicuje
7. sejo skupščine
delniške družbe Gorenjska oblačila
d.d., Kranj,
ki bo dne 19. junija 2003 ob 12. uri v
Kranju, na sedežu družbe, Bleiweisova cesta 30, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Skupščina izvoli predsednika
skupščine in dva preštevalca glasov ter zapisnikarja. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
1. Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2002.
2. Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila se bilančni dobiček družbe uporabi takole:
a) Višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2002 znaša 53,841.981,91
SIT.
b) Del bilančnega dobička v višini
10,434.900 SIT se razdeli delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe pri KDD
na dan 19. 6. 2003, v obliki dividende, ki
znaša 350 SIT bruto na delnico in ki se
izplača najkasneje do 30. 9. 2003. Izplačilo se izvrši iz revaloriziranega nerazporejenega dobička iz leta 1997.
c) O delu bilančnega dobička v višini
43,407.081,91 SIT bo odločeno v naslednjih letih (preneseni dobiček).
3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2002.
Imenovanje rvizijske družbe za leto
2003.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2003 skupščina imenuje KPMG Slovenija podjetje za revidiranje
in poslovno svetovanje, d.o.o. Ljubljana.
4. Sprememba poslovnega naslova in
dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
a) Poslovni naslov družbe se spremeni
tako, da glasi: »Bleiweisova cesta 30«.
b) Dejavnost družbe se spremeni in uskladi z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti tako, da se brišejo vse dosedanje
dejavnosti družbe, nova dejavnost družbe
pa je odslej: DB/17.400, DB/17.540,
DB/17.720, DB/18.100, DB/18.210,
DB/18.220, DB/18.230, DB/18.240,
DB/18.300, DC/19.200, DH/25.130,
G/51.160,
G/51.190,
G/51.410,
G/51.420,
G/51.900,
G/52.120,
G/52.410,
G/52.420,
G/52.430,
G/52.610,
G/52.630,
G/52.740,
I/60.240,
K/70.200,
K/71.340,
K/73.102,
K/74.130,
K/74.140,
K/74.873.
5. Sprejem sprememb statuta družbe,
zaradi uskladitve z Zakonom o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa: spremeni se statut družbe tako, da se dosedanje besedilo statuta
nadomesti z novim besedilom statuta po
predlogu uprave in nadzornega sveta.
6. Sprejem sklepa o predčasnem prenehanju mandata članu nadzornega sveta
in izvolitev novega člana.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da
predčasno na lastno željo na podlagi odstopne izjave, preneha funkcija članu nadzornega sveta Bojanu Knezu.
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Do izteka mandatnega obdobja preostalima članoma nadzornega sveta, ki bo
23. 9. 2005 se za člana nadzornega sveta
izvoli Franko Pečar.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in spremenjenim statutom družbe je delničarjem na voljo za vpogled v tajništvu družbe Bleiweisova cesta 30, Kranj, vsak delovnik od 10. 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.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda morajo delničarji predložiti v 7 dneh po objavi sklica skupščine
pisno in z obrazložitvijo na naslov družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo le tisti delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinško
depotni družbi v Ljubljani po stanju na dan
12. 6. 2003 in so svojo udeležbo najavili
družbi priporočeno po pošti ali osebno na
sedežu družbe do vključno 16. 6. 2003,
kakor tudi njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Pooblaščenci ali zakoniti zastopniki morajo predložiti družbi tudi pisno pooblastilo delničarja oziroma dokument o zakonitem zastopstvu delničarja.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje v istih
prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Gorenjska oblačila d.d. Kranj
uprava družbe
Ob-93994
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
statuta delniške družbe Aerodrom Ljubljana, d.d. uprava družbe Aerodroma Ljubljana, d.d. vabi delničarje na
7. sejo skupščine
delniške družbe Aerodrom Ljubljana,
d.d.,
ki bo v torek, 17. 6. 2003 ob 12. uri v
dvorani IEDC, Poslovne šole Bled, Prešernova cesta 33, Bled.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna in se izvolijo predlagani organi skupščine.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in stališče nadzornega
sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za
poslovno leto 2002.
Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
družbe Aerodrom Ljubljana, d.d. za leto
2002 in pozitivnim stališčem k poročilu revizijske hiše KPMG Slovenija d.o.o. za poslovno leto 2002 ter potrditvijo letnega poročila za leto 2002 na 12. seji nadzornega
sveta dne 20. 2. 2003.
3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2002 in razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1 Na predlog uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe po revidiranem izkazu uspeha

za poslovno leto 2002 po stanju na dan
31. 12. 2002, ki znaša 3.066,024.421,95
SIT, uporabi za naslednje namene:
– za dividende prednostnim in navadnim
delničarjem
913,519.372,00 SIT,
– za druge rezerve 607,058.000,00 SIT,
– za preneseni
poslovni izid
1.545,447.049,95 SIT.
Dividende
v
skupnem
znesku
913,519.372,00 SIT se začnejo izplačevati
v enkratnem znesku, najkasneje v roku treh
mesecev po sprejemu sklepa skupščine
vsem delničarjem, ki so na dan 19. 6. 2003
vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško-depotni družbi d.d., Ljubljana. Izplačajo se v enkratnem znesku per 1. 1. 2003.
Lastnikom prednostnih participativnih delnic pripada dividenda v višini 282,90 SIT
bruto po delnici, lastnikom navadnih delnic
pa 200,00 SIT bruto po delnici oziroma
150,00 SIT neto.
3.2. Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico, s katero potrdi
in odobri njuno delo v letu 2002.
4. Temelji poslovne politike in finančni
načrt družbe za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme temelje poslovne politike in
finančni načrt družbe za leto 2003.
5. Načrt razvoja družbe za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme načrt razvoja družbe za leto
2003.
6. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe.
7. Sklep o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revizorja za poslovno leto 2003 revizijsko družbo KPMG
Slovenija, d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom za leto
2002 in poročilom nadzornega sveta, je na
vpogled delničarjem na sedežu družbe v
informativni pisarni, vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 11. do 12. ure od
dneva objave dnevnega reda, do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda naj bodo
obrazloženi in vloženi v pisni obliki v 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu družbe Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik 130a,
4210 Brnik-aerodrom.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško-depotni družbi d.d.
dne 10. 6. 2003, ki bodo sami ali prek
svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najmanj tri dni pred dnem sklica skupščine, oziroma najkasneje do 13. 6. 2003
do 12. ure na naslov: Aerodrom Ljubljana,
d.d., Informativna pisarna, Zg. Brnik 130a,
4210 Brnik-aerodrom.
Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi obvezno priložiti pisno dokazilo o pooblastitvi in zakonitem zastopanju.
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Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarju en
glas. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami, ki jih prejme delničar
ob pristopu na skupščino. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen pri 6. točki, kjer se zahteva večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega
osnovnega kapitala.
Udeležence vljudno naprošamo, naj pridejo na skupščino najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, da bodo s podpisom
pravočasno potrdili svojo prisotnost, prevzeli potrebno gradivo za glasovanje in se z
osebnimi dokumenti identificirali.
Aerodrom Ljubljana, d.d.
uprava družbe
Ob-93996
Na podlagi točke 4.5. Statuta družbe,
Celjski sejem, d.d. Celje, Dečkova 1, Celje, uprava družbe vabi delničarje na
7. sejo skupščine
družbe Celjski sejem, d.d. Celje,
ki bo 19. junija 2003, ob 11. uri v konferenčni dvorani Celjskega sejma, Dečkova
1, Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenujejo se organi
skupščine v predlagani sestavi.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Izkazani bilančni dobiček na dan
31. 12. 2002 v višini 186,250.925,79 SIT
se uporabi na naslednji način:
a) v višini 3,600.000 SIT bruto, ki izhaja
iz prenesenega čistega dobička preteklih
let, se podeli kot nagrada nadzornemu svetu in upravi družbe, in sicer vsakemu 1/6 v
obliki delnic družbe;
b) preostanek bilančnega dobička v višini 182,650.925,79 SIT ostane nerazporejen.
3.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2002
ter se jima podeli razrešnica.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2003 imenuje revizijska družba Plus
revizija, d.o.o., Ljubljana.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se
izvolijo:
1. Klun Miroslav,
2. Šolar Jože in
3. Šrot Bojan.
Skupščina je seznanjena s članoma nadzornega sveta - predstavnikoma delavcev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Uprava
in člani nadzornega sveta se skupščine lahko udeležijo tudi, če niso delničarji.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe in so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Letno poročilo, poročilo nadzornega
sveta in gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od sklica
skupščine do skupščine, in sicer vsak delovni dan od 10. do 13. ure. Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica na
sedežu družbe.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Celjski sejem, d.d. Celje
direktor uprave
mag. Franc Pangerl
Ob-93997
Uprava delniške družbe Hoja d.d., Ljubljana sklicuje
skupščino delniške družbe,
ki bo dne 16. 6. 2003 ob 12. uri v poslovnih prostorih družbe Žagarska 5, Škofljica, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in se izvolijo predlagani organi
skupščine: predsednik skupščine in preštevalca glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Letno poročilo družbe za leto 2001 in
2002 – informacija o poslovanju družbe s
podelitvijo razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet bosta delničarjem posredovala informacijo o letnem poročilu družbe za leto 2001 in leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za pretekli leti.
3. Umik lastnih delnic z zmanjšanjem
osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: na podlagi tretjega odstavka 243. člena ZGD družba umakne
59.745 lastnih delnic družbe in se zato
osnovni kapital družbe zmanjša iz dosedanjih 111,648.000 SIT na 51,903.000 SIT,
ki je razdeljen na 51.903 navadnih delnic,
nominiranih po 1.000 SIT.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2002 in 2003.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovni leti 2002 in 2003 se potrdi oziroma imenuje revizijska družba Ripro, družba
za revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj,
d.o.o., Velenje.
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
5.1. Spremeni se firmska označba družbe, ki se po novem glasi: Hoja, lepljene
konstrukcije in žaga, d.d.: Skrajšana firma
družbe se glasi: Hoja, d.d.
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5.2. Spremeni se sedež družbe, ki se
po novem glasi: Žagarska ul. 5, 1291 Škofljica.
5.3. Razširi in s standardno klasifikacijo
dejavnosti se uskladi dejavnost družbe, kot
to izhaja iz 4. člena novega statuta družbe.
5.4. Družba ima odobreni kapital v višini
25,000.000 SIT.
5.5. Zaradi uskladitve z ZGD in z upoštevanjem na današnji skupščini sprejetih
sklepov o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe zaradi umika lastnih delnic, zaradi
spremembe firme, sedeža in dejavnosti
družbe ter zaradi določitve odobrenega kapitala družbe se sprejmejo spremembe in
dopolnitve v vseh členih statuta, tako da se
sprejme novo besedilo statuta v prečiščenem besedilu, ki je priloga tega sklepa.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu družbe
vsak delovni dan v tednu med 9. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki jih vljudno prosimo, da
svojo udeležbo na skupščini priglasijo družbi najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Hoja d.d., Ljubljana
uprava družbe
Janez Cimperman
Ob-93999
Uprava družbe na podlagi 17. člena Statuta delniške družbe Cestno podjetje Maribor, d.d., Iztokova ulica 30, Maribor, sklicuje
6. redno sejo skupščine
delniške družbe Cestno podjetje
Maribor, družba za gradnjo in
vzdrževanje cest, d.d., Iztokova ulica
30, Maribor,
ki bo v petek, 20. 6. 2003 ob 10. uri na
sedežu družbe, Iztokova ulica 30, Maribor
in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi:
– skupščino bo vodil izvoljeni predsednik
skupščine odvetnik Simon Jeglič iz Ljubljane,
– za preštevalca glasov se imenujeta Igor
Vuk iz podjetja RR&CO, d.o.o. in Jožica
Potnik iz Cestnega podjetja Maribor, d.d.,
– za sestavo notarskega zapisa se potrdi notarka Breda Horvat iz Maribora.
2. Predstavitev letnega poročila poslovanja za leto 2002, pisnega poročila nadzornega sveta k poročilu poslovanja in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
Predlog sklepov:
2.1 Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila poslovanja za leto 2002.
2.2 Skupščina potrjuje in odobri delo
upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002 in jima podeljuje razrešnico.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe.
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4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2003.
Predlog sklepa: imenuje se revizorja Šager, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o.
Finžgarjeva ul. 6, Vir pri Domžalah, za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto
2003.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov, letnim poročilom za poslovno leto
2002, revizijskim mnenjem k letnemu poročilu, pisnim poročilom nadzornega sveta in
predlaganimi spremembami in dopolnitvami
statuta družbe je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Cestnega podjetja Maribor,
d.d., Maribor, Iztokova ulica 30 – Služba za
kadrovsko pravne zadeve pri Diani Praljak,
dipl. org. menedž., vsak delovni dan od 8.
do 10. 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-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan 10. 6. 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 pričetkom zasedanja skupščine, to je do 17. 6. 2003 do 10.
ure.
Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim
redom istega dne ob 10.30 na mestu prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine eno uro pred začetkom skupščine.
Cestno podjetje Maribor, d.d.,
Maribor
generalni direktor
mag. Darko Kočar, univ. dipl. inž.
grad.
Ob-94059
Uprava banke Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana na podlagi XIV.A. točke statuta banke sklicuje
skupščino
Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana,
ki bo v sredo, 18. 6. 2003, ob 11. uri, v
prostorih Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana.
Za sejo skupščine banke predlaga uprava banke naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov.
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Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina banke sklepčna.
Za predsednico skupščine se izvoli Anjo
Rismal.
Za preštevalko glasov se imenuje Suzano Geverič.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
2. Sprejemanje temeljev poslovne politike in plana razvoja za leto 2003.
Predlog sklepa: na podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme plan razvoja in
temelji poslovne politike za leto 2003 po
predlogu uprave banke.
3. Poročilo nadzornega sveta banke v
zvezi z letnim poročilom banke za leto
2002.
Predlog sklepa: skupščina Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana se seznani s poročilom nadzornega sveta banke v zvezi z
letnim poročilom banke za leto 2002.
4. Letno poročilo o notranjem revidiranju banke za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana sprejme letno
poročilo notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2002 z mnenjem nadzornega sveta banke.
5. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
5.1. Bilančni dobiček banke za poslovno leto 2002 v skupnem znesku
1.918,427.490,32 SIT se v celoti razporedi
v druge rezerve in predstavlja del temeljnega kapitala banke.
5.2. Skupščina Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana podeli razrešnico članom uprave in nadzornega sveta za leto
2002.
6. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2003 se imenuje revizijska družba Deloitte & Touche d.o.o. Ljubljana.
7. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana razreši vse člane nadzornega sveta banke. Na funkcijo članov nadzornega sveta se imenujejo Anton
Knett, mag. Josef Duregger in mag. Friedrich Racher.
8. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, kot so navedene v
prilogi gradiva za skupščino.
9. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in besedilom predlaganih sprememb statuta, je delničarjem na vpogled na sedežu Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140 od 19. 5. 2003 dalje. Skupščine banke se imajo pravico udeležiti delničarji
banke, v korist katerih so delnice na ime
vknjižene v delniški knjigi oziroma na računih vrednostnih papirjev, ki se vodijo
pri KDD, 10 dni pred sejo skupščine. Delničarji banke morajo najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na
skupščini tajništvu uprave banke. Na
skupščini banke lahko delničarja zastopa

tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega
pooblastila.
Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana
uprava banke
Ob-94118
Na podlagi 40. člena Statuta Nama d.d.
Ljubljana uprava sklicuje
9. redno sejo skupščine delničarjev
Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana,
ki bo v petek 20. 6. 2003 ob 13. uri na
sedežu družbe Nama Trgovsko podjetje
d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, v sejni sobi, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: skupščina družbe izvoli predsednika in dva preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave in revizorjevim mnenjem in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o delitvi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
leto 2002.
2.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2002, revizorjevim
mnenjem in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila.
2.2. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček družbe v višini
201,527.471,14 SIT se uporabi na naslednji
način:
– 94,425.705 SIT za izplačilo dividend
delničarjem družbe (33 SIT bruto na delnico), ki se izplačajo do 1. 12. 2003; do dividend so upravičeni vsi delničarji, ki bodo
vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan
24. 6. 2003,
– 15,000.000 SIT za izplačilo nagrade
nadzornemu svetu in upravi,
– preostanek bilančnega dobička v višini 92,101.766,14 SIT ostane nerazporejen
in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.
2.3. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta razrešnico
za poslovno leto 2002.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje za revizijo poslovnega leta
2003 revizijsko družbo Constantia UHY
d.o.o.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe v Ljubljani, Tomšičeva 1, vsak delavnik od 10. do
12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini 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 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki so najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine prijavili svojo udeležbo
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na sedežu družbe. Pooblastilo mora biti
pisno.
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ured pred pričetkom zasedanja zaradi vzpostavitve evidence in prevzema glasovnic. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo s potrdilom o lastništvu delnic, osebnim dokumentom in pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Nama d.d. Ljubljana
uprava

Stališče nadzornega sveta: nasprotni
predlog je legitimna pravica delničarja, vendar nadzorni svet meni, da ne obstoje nobeni razlogi za zamenjavo predlaganega revizorja in zato nadzorni svet vztraja pri svojem objavljenem predlogu revizorja, o čemer naj delničarji odločijo z glasovanjem.
Termo, d.d., Škofja Loka
predsednik nadzornega sveta
Mirko Opara
uprava
Janez Deželak

Izvršbe in
zavarovanja

Nasprotni predlog
Ob-94057
Uprava družbe Termo, d.d. Škofja Loka
sporoča vsem delničarjem družbe, da je
družba Global B&C, d.o.o. iz Ljubljane dne
5. 5. 2003 poslala nasprotni predlog k 2.
in 3. točki dnevnega reda 8. skupščine
družbe Termo, d.d., sklicane za dne 28. 5.
2003.
Nadzorni svet se je dne 7. 5. 2003 seznanil z nasprotnimi predlogi in zavzel naslednja stališča.
Nasprotni predlog k 2.1. točki dnevnega
reda – delitev dobička: celotni bilančni dobiček
v
skupnem
znesku
je
2.004,343.499,58 SIT, od česar je preostanek čistega dobička za poslovno leto
2002 306,735.929,94 SIT, znesek
1.697,607.569,64 SIT pa predstavlja preneseni dobiček iz preteklih let, razporedi
tako, da se 199,569.154,84 SIT razdeli za
izplačilo dividend, ostali del bilančnega dobička v znesku 1.804,774.344,74 SIT pa
prenese v naslednje obdobje kot preneseni
dobiček.
Dividende pripadajo delničarjem, ki so
na dan zasedanja skupščine vpisani v delniško knjigo družbe, in sicer 122,26 SIT bruto na delnico. Delničarjem se dividende izplačajo do 10. 7. 2003.
Stališče uprave in nadzornega sveta:
nasprotni predlog natančnejše in jasnejše
opredeljuje presečni datum za izplačilo dividend in je zato sprejemljiv, ter ga naj skupščina sprejme.
Nasprotni predlog k 2.2. točki dnevnega reda – podelitev razrešnice: o podelitvi
razrešnici direktorju Janezu Deželaku, edinemu članu uprave in posameznim članom
nadzornega sveta se glasuje ločeno.
Stališče uprave in nadzornega sveta:
nasprotni predlog je legitimni predlog delničarja o ločenem načinu izvedbe glasovanja o razrešnici posameznim članom nadzornega sveta oziroma uprave, kar izhaja
že iz samega zakona in naj se glasovanje
izvede posamično v skladu s predlogom
delničarja.
Nasprotni predlog k 3. točki dnevnega
reda – imenovanje revizorja: za revizijo računovodskih izkazov Termo, d.d., Škofja Loka za leto 2003 se imenuje revizijska družba PriceWaterhouseCoopers, d.d., Ljubljana.

In 2002/00163
IZ-4939
In 2002/00032
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2002/0163 z
dne 5. 12. 2002 in opr. št. In 2003/00032
z dne 23. 8. 2002, je bil dne 6. 1. 2003
opravljen v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnica Alenka Šušteršič iz Ljubljane, proti dolžniku Bojanu Taneski, Šorlijeva 10, Kranj, zaradi izterjave 2,263.779
SIT s pripadki, rubež nepremičnine, to je
stanovanje št. 16, v III. nadstropju stanovanjskega bloka v Kranju, Šorlijeva ulica 10,
ki stoji na parceli št. 924/4, vl. št. 761, k.o.
Kranj, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim
zemljiščem v lasti dolžnika Bojana Taneski,
Šorlijeva 10, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 11. 4. 2003
In 2001/010738
IZ-4932
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani z dne 14. 6. 2002, opr.
št. In 2001/00738, je bil dne 10. 3. 2003
opravljen v korist upnika SPL Ljubljana, d.d.,
Frankopanska 18a, Ljubljana, rubež stanovanja v izmeri 59,70 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Polje cesta VI/2, Ljubljana, na parc. št. 555/1,
554, k.o. Slape, Polje, last dolžnika Bogosavljevič Milana, Polje cesta VI/2, Ljubljana
- Polje.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2003
In 2001/01331
IZ-4933
Na podlagi sklepov o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. In 2001/01331
z dne 30. 5. 2002, opr. št. In 2001/01346
z dne 22. 4. 2002, opr. št. In 2001/01347
z dne 17. 1. 2002, opr. št. In 2001/01362
z dne 17. 1. 2002, opr. št. In 2001/01363
z dne 17. 1. 2002, opr. št. In 2001/01378
z dne 17. 1. 2002, opr. št. In 2001/01570
z dne 17. 1. 2002, opr. št. In 2001/01571
z dne 17. 1. 2002, opr. št. In 2001/01586
z dne 17. 1. 2002 in opr. št. In 2001/01587
z dne 17. 1. 2002, je bil dne 19. 3. 2003
opravljen v korist upnika SPL Ljubljana, d.d.,
Frankopanska 18a, Ljubljana, rubež stanovanja v izmeri 32,70 m2, ki se nahaja na
podstrešju večstanovanjske hiše na naslo-
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vu Poljanska 69, Ljubljana, ki stoji na parceli št. 117/2, k.o. Poljansko predmestje,
last dolžnika Golobič Jožeta, Poljanska c.
69, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2003
In 2001/00981
IZ-4941
Na podlagi tusodnega sklepa o izvršbi z
dne 5. 9. 2001, opr. št. In 2001/00981, je
bil dne 18. 12. 2001 opravljen rubež enosobnega stanovanja s kabinetom v izmeri
39,46 m2, št. 17 na Glavarjevi 56 v Ljubljani, ki je last dolžnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2003
In 2002/00878
IZ-4961
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani z dne 21. 10. 2002, opr.
št. In 2002/00878, je bil dne 23. 1. 2003
opravljen v korist upnika SPL Ljubljana, d.d.,
Frankopanska 18a, Ljubljana, rubež stanovanja št. 12, v izmeri 61 m2, ki se nahaja v
IV. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Skopska ulica št. 6 v Ljubljani, last dolžnice
Nade Tkalec, Skopska ulica 6, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2003
Z 2002/00252
IZ-19522
Na podlagi sklepa o zavarovanju za zavarovanje denarne terjatve upnika Franca
Ahlina, Za gasilskim domom 11, Grosuplje,
proti dolžnici in zastaviteljici Ljubinki Vićentić
Grimm, Ragovska ul. 10, Novo mesto, opr.
št. Z 2002/00252, je na stanovanju v ulici
Ragovska 10, lociranem na parc. št. 229,
k.o. Kandija, v skupni izmeri 25,90 m2 ter
na sorazmernem delu skupnih prostorov,
skupnih delov in naprav in funkcionalnega
zemljišča, ki je last dolžnice in zastaviteljice
Ljubinke Vićentić Grimm, roj. 2. 3. 1958,
Ragovska ul. 10, Novo mesto, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 13. 1. 1992, sklenjene s prodajalcem GIP Pionir Novo mesto, Kettejev drevored 37 in kupko Ljubinko
Vićentić Grimm, Ragovska 10, Novo mesto, z rubežem pridobljena zastavna pravica
v korist upnika Franca Ahlina, Za gasilskim
domom 11, Grosuplje, za znesek 16.800
EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem
menjalniškem tečaju SKB banke d.d. Ljubljana, na dan plačila in drugimi pogoji, razvidnimi iz cit. sklepa o zavarovanju proti dolžnici Ljubinki Vićentić Grimm, Ragovska ul.
10, Novo mesto.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 15. 10. 2002
I N 103/2002
IZ-4944
Na podlagi sklepa In 103/2002 z dne 7.
10. 2002, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v
Trbovljah, je bilo stanovanje št. 003 (B3) v
izmeri 50 m2, v 1. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Naselje Aleša Kaple
7d, Hrastnik, zarubljeno v korist upnika
Domex d.o.o. Hrastnik, zaradi izterjave
115.894,50 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 14. 4. 2003
In 57/00
IZ-4937
Na podlagi neposredno izvršljivega sporazuma zapisa notarja Avgusta Ribiča iz Ve-
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lenja, opr. št. SV 38/95 z dne 12. 7. 1995,
je bilo zastavljeno stanovanje v stanovanjski
stavbi v Velenju, Stantetova ul. 11, stanovanje št. 19 v VII. nadstropju, last zastaviteljev
Franca in Nade Kolenc, vsakega do 1/2,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 74/91, sklenjene med
GIP Vegrad in Nado Kolenc, dne 4. 12.
1991 in kupoprodajne pogodbe št. 92,
sklenjene med Gorenje Servis, d.o.o. in Kolenc Francem, dne 14. 10. 1993.
Stanovanje je zastavljeno v korist upnice
SIB, d.d., Čopova 38, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,206.146,25
SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 4. 4. 2003
IZ-94035
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 478/03 z dne 7. 5.
2003, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 1 v skupni izmeri 54,84 m2, s pripadajočim kletnim prostorom (shrambo) v
izmeri 1,63 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v Lovrencu na Pohorju, Šolska ulica 18, katere lastnika vsak do
1/2 sta Primož in Nadja Pogorelc, oba stanujoča Lehen na Pohorju 44/a, Podvelka,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
362-34/93-06/7 z dne 14. 5. 1993, z dodatkom z dne 15. 4. 2003 in na podlagi
kupoprodajne pogodbe sklenjene dne
15. 4. 2003 med prodajalcem Jurijem Krajncem in kupcema Primožem in Nadjo Pogorelc, zastavljena v korist upnika Raiffeisenbank Eibiswald – St. Oswald, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Hauptplatz
85, 8552 Eibiswald, Republika Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov
Primoža in Nadje Pogorelc, oba stanujoča
Lehen na Pohorju 44/a, Podvelka, v višini
40.000 EUR s pripadki.
IZ-94036
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 481/03 z dne 7. 5.
2003, je nepremičnina, stanovanje št. 5 v
skupni izmeri 84,10 m2, s kletjo v izmeri
1,80 m2, ki se nahaja v II. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Keleminova ulica 11, stoječe na parc. št. 338, k.o.
Tezno, katere lastnica do celote je Anica
Balog, stanujoča v Mariboru, Keleminova
ulica 11, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 0081-11/91, sklenjene dne 8. 11. 1991
med prodajalcem TAM Maribor, d.d. in kupko Anico Balog, zastavljena v korist upnika
Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z
omejeno odgovornostjo, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Marijana in Anice Balog, oba stanujoča v Mariboru, Keleminova ulica 11, v višini 35.000 EUR s pripadki.
IZ-94037
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. Sv 178/03 z dne 5. 5. 2003,
je bilo stanovanje št. 10 v III. nadstropju
stanovanjske hiše na Ptuju, v Ciril Metodovem drevoredu 12, v skupni izmeri
76,91 m2, katerega lastnik do celote je dol-
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žnik Matej Ašenbrener, Turbarjeva ulica 9,
Ptuj, na podlagi prodajne pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene dne 9. 4. 2003
in aneksa k prodajni pogodbi z dne 25. 4.
2003, sklenjenih s prodajalcema Davorinom Samojlenkom in Andrejo Samojlenko,
zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve
upnice Nove KBM d.d. Podružnice Ptuj, v
višini 9,000.000 SIT.
IZ-94038
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
302/03 z dne 28. 4. 2003, je bilo dvosobno stanovanje številka 1 v pritličju večstanovanjskega objekta, stoječe na parceli
923/27.S, identifikator stavbe 1700.ES,
vpisani v vložek številka 3921 katastrska
občina Murska Sobota, na naslovu Stara
ulica 22, Murska Sobota, in obsega dnevno sobo v izmeri 14,18 m2, spalnico v izmeri 13,74 m2, kuhinjo v izmeri 14,34 m2, kopalnico + WC v izmeri 3,65 m2, predsobo v
izmeri 2,35 m2, ložo v izmeri 2,61 m2 in klet
v izmeri 2,15 m2, skupaj 53,02 m2, ki ga je
zastavna dolžnica Maučec Cigan Bernardka pridobila po kupoprodajni pogodbi z
dne 20. 2. 2003, sklenjene s prodajalcem
Javni stanovanjskim skladom Mestne občine Murska Sobota, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 30.100 EUR s pripadki.
IZ-94039
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 536/2003 z dne
12. 5. 2003, je bilo stanovanje v skupni
izmeri 70,61m2 v stanovanjski hiši, na naslovu Grad 190 G, zgrajeni na parceli številka 1855, katastrska občina Grad, last zastaviteljev Hajdinjak Ernesta in Liljane Hajdinjak, oba stanujoča Grad 190 G, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 11.
2000, sklenjene z Občino Grad, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 9,000.000 SIT s pripadki.
IZ-94040
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Lučovnik Eve iz Nove Gorice, opr. št. SV 353/03 z dne 6. 5.
2003, zoper dolžnika Delfar Davida Foto
Fantasy s.p., iz Nove Gorice, Ulica Tolminskih puntarjev 4, je bil trgovsko poslovni
lokal v ocenjeni velikosti 78,48 m2, ki se
nahaja med osjo F in G, od linije 1 do linije
5, z oznako P.6.1.A., P.6.1.B. in P.6.1.C. ter
priročno skladišče v kleti v ocenjeni velikosti 33,44 m2, ki se nahaja med osjo B in C
od linije 15 do linije 16, z oznako K.5.1. in
K.5.2 v objektu poslovno trgovskega centra D v Novi Gorici na Delpinovi ulici, s parc.
št. 657/14, 657/29 in 657/31 k.o. Nova
Gorica, last dolžnika, na podlagi pogodbe
številka 07 z dne 19. 3. 1997, sklenjene z
Electa Inženiring d.o.o., Mestni trg 8, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove KBM
d.d. Področje Nova Gorica, Kidričeva ulica
11, Nova Gorica, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 10,000.000 SIT s pripadki.

IZ-94041
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV410/03 z dne 6. 5. 2003,
je bila nepremičnina - stanovanje št. 2, ki
se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske
stavbe, na Polzeli, Polzela 210, v skupni
izmeri 73,16 m2, ki stoji na parc. št. 810/13,
vpisani v vložku št. 1129 k.o. Polzela in parc.
št. 810/6, vpisani v vložku št. 113 k.o. Polzela, last dolžnika - zastavitelja in zastaviteljice, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
nakupu stanovanja z dne 10. 3. 2003, sklenjene med dolžnikom - zastaviteljem in zastaviteljico, kot kupcema in prodajalcema
Verbovšek Ljudmilo in Rudolfom, zastavljen
v korist upnice Volksbank - Ljudska banka
d.d., Ljubljana, Dunajska 128/a, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 27.000
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju BS, s pripadki.
IZ-94042
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. 334/03 z
dne 24. 4. 2003, sta bila apartma tip Tulpika št. 10, ki se nahaja v pritličju apartmajske hiše in meri 40,06 m2 bivalne površine,
12,85 m2 terase in 2,23 m2 pokritega vhoda, in apartma tip Marjetica št. 32, ki se
nahaja v pritličju apartmajske hiše in meri
30,30 m2 bivalne površine, 11,20 m2 terase in 2,78 m2 pokritega vhoda, oba stoječa
na parc. št. 915, 916, 917, 918, 919 in
920 k.o. Martjanci, last zastavitelja Asfaltex
d.o.o., Letališka 33, Ljubljana, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 9/98, sklenjene dne 23. 12. 1998 med Zdravilišče Moravske toplice d.d. in Electo Inženiring
d.o.o., Ljubljana, kot prodajalcema in dolžnikom kot kupcem, zastavljena upniku TIM
Tovarna izolacijskega materiala d.d. sedežem v Laškem, Spodnja Rečica 77, za zavarovanje denarne terjatve v višini
14,111.316,19 SIT, s pripadki.
IZ-94043
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 335/03
z dne 24. 4. 2003, sta bila apartma tip
Tulpika št. 10, ki se nahaja v pritličju apartmajske hiše in meri 40,06 m2 bivalne površine, 12,85 m2 terase in 2,23 m2 pokritega
vhoda, in apartma tip Marjetica št. 32, ki se
nahaja v pritličju apartmajske hiše in meri
30,30 m2 bivalne površine, 11,20 m2 terase in 2,78 m2 pokritega vhoda, oba stoječa
na parc. št. 915, 916, 917, 918, 919 in
920 k.o. Martjanci, last zastavitelja Asfaltex
d.o.o., Letališka 33, Ljubljana, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 9/98, sklenjene dne 23. 12. 1998, med Zdravilišče Moravske toplice d.d. in Electo Inženiring
d.o.o., Ljubljana, kot prodajalcema in dolžnikom kot kupcem, zastavljena upniku Izolirka industrija izolacijskih materialov Ljubljana, d.o.o., Ob železnici 18, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
13,941.554,04 SIT, s pripadki.
IZ-94044
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec,
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opr. št. SV 347/03 z dne 7. 5. 2003, je bilo
štirisobno stanovanje št. 2 v skupni izmeri
75,72 m2, ki je locirano v Ljubljani, Puhova
6, v P (pritličju) stanovanjske hiše h kateremu pripada tudi kletna shramba in solastninski delež na vseh skupnih delih, napravah
in funkcionalnem zemljišču, last zastaviteljev Đevada Pašiča in Koviljke Mršič, oba
stan. Puhova 6, Ljubljana, vsakega do 1/2,
na podlagi sklepa o dedovanju z dne 2. 12.
1993, opr. številka I D 941/92 po pok.
Biserki Bogdan umrli 9. 7. 1992, ki je citirano stanovanje pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z
dne 17. 1. 1992, številka 1510/91 sklenjene s prodajalcem Mestom Ljubljana, Mestni
trg 1, zastavljeno v korist upnika Primoža
Gubenška, stan. v Celju, Mirna pot 7, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 9.600
EUR, v SIT protivrednosti po prodajnem menjalnem tečaju Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, na dan plačila, s pripadki.
IZ-94045
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1351/2003 z dne 7.
5. 2003, je bilo enosobno stanovanje št. 7,
v izmeri 42,50 m2 v mansardi na naslovu
Ziherlova 38, parc. št. 86/10, vl. št. 45,
k.o. Trnovsko predmestje, pridobljeno na
podlagi prodajne pogodbe z dne 28. 10.
1997, sklenjene med SCT Stanovanjski inženiring d.o.o., Štihova 26, Ljubljana, last
Artex projektni inženiring d.o.o., Ziherlova
38, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice
Probanke d.d., Gosposka 23, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT
s pripadki.
IZ-94046
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1374/2003 z dne
8. 5. 2003, je bilo stanovanje št. 28, v 3.
nadstropju večstanovanjskega objekta na
naslovu Klinetova ulica 14 v Mariboru, ki
stoji na parc. št. 1012/1, k. o. Spodnje
Radvanje, v skupni izmeri 86,67 m2, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 0853/09/92 z dne 18. 9. 1992,
oziroma posadne pogodbe z dne 22. 11.
1999, sklenjene z TAM Maribor, družba za
upravljanje in financiranje podjetij d.d., Ptujska 184, Maribor, last zastaviteljev Tatjane
in Franja Vorše, oba Klinetova 14, Maribor,
zastavljeno v korist upnice BKS – leasing,
d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000
EUR s pripadki.
IZ-94047
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1353/2003 z dne 9.
5. 2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 9
v izmeri 63,05 m2, v II. nadstropju stanovanjskega bloka v Logatcu, Pavšičeva ul.
30, parc. št. 1554/31, vl. št. 1245 k.o.
Blekova vas, last zastaviteljice Judite Belič,
Kvedrova 5, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 2. 2002, sklenjene z Matjažem in Urško Fila, oba Pavšičeva
30, Logatec, kot prodajalcema, zastavljeno
v korist upnice Abanke Vipa d.d., Sloven-

ska 58, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 7,000.000 SIT s pripadki.
IZ-94048
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj
Gradca, opr. št. 333/03 z dne 6. 5. 2003,
je bilo stanovanje v 5. nadstropju stanovanjske zgradbe v Ljubljani, Štefanova ul 9, Sp.
Šiška, v skupni izmeri 25,78 m2, ki je v solasti dolžnice in zastaviteljice Marte Haidi Regoršek in zastaviteljice Marije Helene Regoršek, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 9. 8. 1985, s prodajalko Branko Krčmar, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 45.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila, s končnim rokom vračila
20. 5. 2018 in s pp, v korist zastavne upnice
Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9141 Eberndorf.
IZ-94049
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Pavla Rojsa iz Šmarja pri Jelšah z dne 9. 5. 2003, opr. št.
305/03, je bilo 92,21 m2 veliko stanovanje
št. 7 v 3. nadstropju zgradbe Stanetova 19
v Velenju, stoječe na parc. št. 2429/1 vl.
št. 1344 k.o. Velenje, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe
in funkcionalnem zemljišču, last Hohnec Vilija, Prešernova cesta 7 A, 3320 Velenje,
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
25.500 EUR s pripadki.
IZ-94050
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 546/2003 z dne
7. 5. 2003, sta trisobno stanovanje št. 6 v
mansardi levo v skupni tlorisni površini
72,88 m2 (stanovanje v izmeri 67,44 m2,
kletna shramba v izmeri 5,44 m2) in garažno parkirno mesto št. 4 v kleti levo v tlorisni
površini 17,06 m2, vse v večstanovanjskem
objektu v Žabotovi ul. 19 v Mariboru, stoječem na parc. št. 987/1 in 987/2 k.o. Studenci, sedaj še pripisani pri vl. št. 141 k.o.
Studenci, katerih lastnica je Vujinič Vesna,
stanujoča Maribor, Žabotova ul. 19, na temelju kupoprodajne pogodbe št. 06/03 z
dne 25. 2. 2003, njenega aneksa z dne
25. 3. 2003 in njenega aneksa št. 2 z dne
4. 4. 2003, zastavljeni v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.800
EUR s p.p., v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan
plačila oziroma izterjave.
IZ-94051
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Janeza Novaka iz
Kamnika, opr. št. SV 232/03 z dne 8. 5.
2003, je bilo dvosobno stanovanje z dvema
kabinetoma št. S2-302 v izmeri 84,57 m2 v
tretjem nadstropju, s kletnim prostorom št.
S2-302 in parkirnim mestom št. S2-302 v
garažni kleti, v poslovno stanovanjskem centru Kamnik na naslovu Ljubljanska cesta 9
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b, Kamnik, s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih delih in napravah stavbe,
ter na zemljišču in funkcionalnem zemljišču,
v poslovnem objektu (PSC), ki stoji na parc.
št. 742/1- dvorišče v izmeri 8744 m2 in
poslovna stavba v izmeri 4.353 m2 vpisane
v z.k. vložek št. 2420 k.o. Kamnik, na ime
lastnika Primorje d.d., kar vse je last dolžnika in zatavitelja Srečka Kukoviča in zastaviteljice Urške Kukovič, na temelju prodajne
pogodbe z dne 18. 3. 2003, sklenjene med
Baumit d.o.o. kot prodajalcem in njima kot
kupcema, zastavljeno v korist upnice SKB
banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,000.000 SIT s p.p.
IZ-94052
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 388/03 z dne 6. 5.
2003, je bilo zastavljeno trisobno stanovanje št. 37, v skupni izmeri 77,13 m2, na
lokaciji E-2 v soseski VS 1 Trnovo, v sedmem nadstropju stanovanjske stavbe v Ljubljani, Trnovski pristan 8, ki je last zastaviteljev Marka Kobeta in Irene Kobe, oba iz
Ljubljane, Ulica stare pravde 5, na podlagi
soinvestitorske pogodbe VS – 1 71/84 z
dne 26. 9. 1984, dodatka št. 1 z dne
28. 11. 1985 in dodatka št. 2 z dne 28. 11.
1985. Stanovanje je zastavljeno v korist
upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 12,000.000 SIT s pripadki.
IZ-94053
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 446/03 z dne 8. 5.
2003, je bilo zastavljeno dvosobno stanovanje št. 4/05, v skupni izmeri 59,15 m2, v
IV. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani,
Brilejeva ulica 16, ki je last zastaviteljev Miroslave Babić in Ljubomira Babića, na podlagi prodajne pogodbe št. 82-7232 z dne
31. 3. 1982, sklenjene z SOZD ZGP GIPOSS, Ljubljana, Dvoržakova 5. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, matična št. 5026237, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
4,500.000 SIT s pripadki.
IZ-94054
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 295/03 z dne 28. 4.
2003, je bilo dvosobno stanovanje z dvema
kabinetoma št. 19 v skupni izmeri 73,39 m2,
ki leži v četrtem nadstropju večstanovanjske hiše v Ljubljani, na naslovu Celovška
cesta 143, last dolžnice in zastaviteljice Jožice Slavke Sterlekar, rojene 1. 7. 1946,
prebivališče Ljubljana, Celovška cesta 143,
zastavljeno v korist upnika Slavka Šteblaja,
rojenega 23. 5. 1967, prebivališče Ljubljana, Pregljeva ulica 15, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 18.900 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem menjalniškem tečaju SKB banke d.d., Ljubljana, na
dan plačila, z obrestmi in stroški.
IZ-94055
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
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Ljubljane, opr. št. SV 445/03 z dne 8. 5.
2003, je bilo zastavljeno dvosobno stanovanje št. 4/05, v skupni izmeri 59,15 m2, v
IV. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani,
Brilejeva ulica 16, ki je last zastaviteljev Miroslave Babić in Ljubomira Babića, na podlagi prodajne pogodbe št. 82-7232 z dne
31. 3. 1982, sklenjene z SOZD ZGP GIPOSS, Ljubljana, Dvoržakova 5. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, matična št. 5026237, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
2,000.000 SIT s pripadki.
IZ-94120
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o ustanovitvi zastavne pravice za zavarovanje dolga, SV
354/03 z dne 13. 5. 2003, notarja Marka
Finka iz Celja, Stanetova 16, je bilo stanovanje št. 22, v izmeri 73,45 m2, v VII. nadstropju stanovanjske stavbe v Celju, Milčinskega 8, stoječe na parc. št. 500/18, pripisani pri vl. št. 2093, k.o. Sp. Hudinja, s
pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah
ter funkcionalnem zemljišču, pridobljeno na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 11. 3.
2003, sklenjeni med prodajalcema Kolar
Pezerovič Natalijo in Pezerovič Naskom ter
kupcem Biderman Slavico, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 1,165.000 SIT s pripadki, napram dolžnici Biderman Teodori.
IZ-95121
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 475/03 z dne 9. 5. 2003,
je bil poslovni prostor desno od vhoda v
pritličju poslovne stavbe, stoječe na parc.
št. 1436/2, vl. št. 2789, k.o. Ptuj, v izmeri
50 m2, last dolžnice Verice Šučur iz Ptuja,
Lackova 10, pridobljen na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene med Peronk Petek R &
K d.n.o., trgovina, gostinstvo, proizvodnja
in storitve, kot prodajalcem ter zobozdravstveno ambulanto za odrasle, Verica Šučur,
dr. stom., Lackova 10, Ptuj, kot kupcem,
zastavljen v korist upnice Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Bank und Revisionsverband, registrierte
Genossenschaft mit beschraenkter Haftung, s sedežem Paulitschgasse 5-7,
A-9010 Klagenfurt/Celovec, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 225.000 CHF s pripadki.
IZ-94122
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane opr. št. SV 839/03 z dne 13. 5.
2003, je bilo stanovanje št. 21 v skupni
izmeri 35,25 m2, ki se nahaja v IV. nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Martina Krpana 10, v Ljubljani, ki je last zastaviteljice na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 17. 2. 1997 s prodajalko Marijo
Sotler, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 32.161,64 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za
EUR na dan sklenitve pogodbe o dolgoroč-
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nem tolarskem kreditu z valutno klavzulo št.
16269/73 z dne 28. 4. 2003, kar znaša
7,480.000 tolarjev, vse s pripadki.
IZ-94123
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. 640/03 z dne 13. 5. 2003, je
bilo zastavljeno triinpolsobno stanovanje št.
16, v skupni izmeri 94,64 m2, ki se nahaja
na vzhodni strani v II. nadstropju v stopnišču J-I stanovanjskega objekta J 1-2, soseska ŠS 9 Koseze, na naslovu Ulica bratov
Učakar 132, Ljubljana, stoječega na parc.
št. 2219/10 k.o. Zgornja Šiška, s pripadajočim garažnim boksom št. 26, v izmeri
15,15 m2, ki leži v kleti na vzhodni strani
navedenega stanovanjskega objekta ter pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih, prostorih in napravah
ter zemljišču potrebnem za redno rabo stavbe, last posojilojemalca in zastavitelja, na
podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. IV D 626/2002 z
dne 16. 4. 2003 in kupoprodajne pogodbe
z dne 18. 1. 1979, vse v korist posojilodajalca in zastavnega upnika Roka Galeta, roj.
4. 5. 1971, stanuje Bevke 34, za zavarovanje denarne terjatve v višini 120.000 EUR s
pripadki ter vsemi morebitnimi stroški, ki bi
jih posojilodajalec imel z uveljavljanjem terjatve.
IZ-94124
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Metke Zupančič iz
Ljubljane, opr. št. 219/03 z dne 13. 5.
2003, sta bili štirisobno stanovanje v izmeri 163,23 m2, v drugem nadstropju levo
stavbe Cankarjeva 11, v Celju in štirisobno
stanovanje v izmeri 140,79 m2, v pritličju
desno stavbe Cankarjeva 11, v Celju, stoječih na parc. št. 2190, vpisani v vl. št.
920 k.o. Celje, katerih lastnik je Bojan Medica, Trg prekomorskih brigad 6, Ljubljana, na podlagi kupoprodajnih pogodb o
prodaji nepremičnine z dne 9. 1. 2003,
zastavljeni v korist upnikov Petra Selakovica, stanuje Ulica 28. maja 11, Ljubljana in
Matjaža Zanoškarja, stanuje Celovška cesta 480 a, Ljubljana, v zavarovanje po citiranem notarskem zapisu s pp, v korist navedenih upnikov.
IZ-94125
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec, Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV
357/03 z dne 13. 5. 2003, je bil poslovni
prostor v pritličju objekta med osjo 6, 7 in
8, v Kranju, Trg Prešernove brigade 10, na
parc. št. 204/7, vl. št. 751, k.o. Klanec, v
skupni izmeri 77,74 m2, pridobljenega na
podlagi soinvestitorske pogodbe št.
14-5/88 z dne 20. 5. 1988, sklenjene med
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Kranj kot investitorjem in Leber Stojanom ter Liljano kot soinvestitorjema in dodatka št. 1 k prej navedeni soinvestitorski
pogodbi, sklenjenega med Mestno občino
Kranj in Leber Stojanom ter Liljano z dne
14. 4. 2003, last Leber Stojana in Liljane
za vsakega do ene polovice, zastavljeno v
korist upnice Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v

Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000 EUR v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila s pripadki.
IZ-94126
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec,
Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV
358/03 z dne 13. 5. 2003, je bilo stanovanje z oznako A-1-2 SK s teraso, shrambo in atrijem v pritličju stanovanjskega objekta, stoječega na parc. št. 40/2, vl. št.
1089, k.o. Kromberk v skupni izmeri
58,45 m 2 ter atrija v izmeri 41,20 m2, pridobljenega na podlagi kupoprodajne pogodbe, št. 49-54/99-KP z dne 15. 3.
2000, sklenjene med Projekt d.d., Nova
Gorica, Kidričeva 9a, Nova Gorica, kot
prodajalcem in Marko poslovno svetovanje Solkan d.o.o., Vojkova 21, Solkan, kot
kupcem, v celoti last zastavitelja, Marko
poslovno svetovanje Solkan d.o.o., ter poslovni prostor št. 24, v zahodnem delu
prvega nadstropja prodajnega centra
Adria avto v Kromberku v izmeri 40,60 m2,
ki stoji na parc. št. 808/2, vl. št. 2259,
k.o. Nova Gorica, pridobljen na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 403009 z dne
29. 4. 2003, sklenjene med SGP Gorica
d.d., Erjavčeva 19, Nova Gorica, kot prodajalcem in Marko poslovno svetovanje
Solkan d.o.o., Vojkova cesta 21, Solkan,
kot kupcem, v celoti last zastavitelja, Marko poslovno svetovanje Solkan d.o.o., vse
zastavljeno v korist upnice Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
51.000 EUR v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila s pripadki.
IZ-94127
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča
iz Maribora, opr. št. SV 498/03 z dne
13. 5. 2003, je nepremičnina, trisobno
stanovanje v izmeri 105,95 m 2, ki se nahaja v II. nadstropju večstanovanjske hiše
na Ptuju, Potrčeva cesta 28, stoječe na
parc. št. 565, vpisani v vl. št. 416, k.o.
Ptuj, ki je do celote last Natalije Bauman,
stan. Kvedrova ulica 5, Ptuj, na podlagi
pogodbe o prodaji stanovanja opr. št. SV
502/02, sklenjene dne 13. 6. 2002 med
prodajalcem Jožefom Ilcem in kupko Natalijo Bauman, zastavljena v korist upnice
Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z
omejeno odgovornostjo, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Natalije Bauman, stan. Kvedrova
ulica 5, Ptuj in Zorana Tripića, stan. Potrčeva cesta 28, Ptuj, v višini 20.000 EUR
s pripadki.
IZ-94128
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 546/2003 z
dne 13. 5. 2003, je bila nepremičnina,
stanovanje št. 20 v izmeri 10,74 m 2 na
podstrešju stanovanjske hiše na naslovu
Limbuška c. 12, Maribor, ki stoji na parc.
št. 1053, pripisani pri vl. št. 747, k.o.
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Št.

Studenci, last dolžnika MM-Hidromont,
podjetje za gradnjo, storitve, svetovanje
in proizvodnjo, d.o.o., Zagrebška c. 020,
Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 3. 2002, sklenjene z Gavrić
Stojanom, stanujočim Limbuška c. 012,
Maribor, kot prodajalcem, zastavljeno v
korist upnika Hidro Mat, montaža, storitve
in svetovanje d.o.o., Zagrebška c. 020,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 250.000 EUR s pripadki oziroma
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.

St 55/2003-22
S-93648
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 55/2003 z dne 5. 5. 2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Prosecurity Storitve, trgovina, proizvodnja, usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb d.o.o., Maribor, Ptujska cesta 184.
Matična številka dolžnika je 5693624,
šifra njegove dejavnosti pa 22.250.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko, naj z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokzaili v roku 30 dni po tej objavi
prijavijo svoje terjatve na naslov Okrožno
sodišče v Mariboru, 2000 Maribor, Sodna
ulica 14.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena mag. Irena Lesjak, dipl. ek., zaposlena v Tekstilnem institutu Maribor, Ul. Kraljeviča Marka 21, Maribor.
Ustanovi se upniški odbor, katerega člani so:
1. Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva 20,
2. Sintal d.d., Ljubljana, Zaloška 143,
3. Pošta Slovenije d.o.o., Maribor, Slomškov trg 10,
4. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca,
Maribor, Ulica talcev 9,
5. predstavnik sveta delavcev Ibro Ahmedovič, Maribor, Železnikova 20.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 5. 5. 2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 5. 2003

IZ-94129
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa opr. št. SV 456/03 notarke Dušice Kalinger iz Maribora z dne
14. 5. 2003, je bilo stanovanje št. 5, v
prvem nadstropju stanovanjskega bloka v
izmeri 46,10 m2, s kletnim prostorom v
izmeri 1,80 m2, na naslovu Mariborska
cesta 39, Dravograd, last Horvat Rozalije
na podlagi menjalne pogodbe, sklenjene
med prodajalci Marjetko Vajs in Rozalijo
Horvat ter Frančiškom Horvatom z dne
21. 3. 2000 ter darilne pogodbe, sklenjene med Rozalijo Horvat in Frančiškom
Horvatom z dne 8. 4. 2003, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisen Krekova banka
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.808,98 EUR s pp v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan sklenitve navedene
kreditne pogodbe, kar znaša 6,000.000
SIT s pripadki.
IZ-94130
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 463/03 z dne 14.
5. 2003, je bilo zastavljeno stanovanje
št. 2, v prvem nadstropju stanovanjskega
bloka v Logatcu, Pavšičeva 30, ki stoji na
parc. št. 1554/31, vpisani pri vl. št. 1245,
k.o. Blekova vas, ki obsega 27,63 m 2,
kar v naravi predstavlja: sobo, kuhinjo,
kopalnico z WC, predsobo in pritikline, ki
je last zastaviteljice Alenke Vernik, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 25. 4. 2003 s prodajalcema Papež
Zvonko in Brenčič Vojkom. Stanovanje je
zastavljeno v korist upnice SKB banke
d.d., matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,000.000
SIT s pripadki.
IZ-94148
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 906/03 z dne
14. 5. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 6, v izmeri 50,72 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu
Toplarniška ulica 11, v Ljubljani, stoječe
na parc. št. 829/4, vl. št. 999, k.o. Moste, last dolžnice Jožice Progar, stanujoče Kebetova 23, 1000 Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 11. 4.
2003, sklenjene s prodajalcem Dragutinom Čolićem, Toplarniška 11, Ljubljana,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,960.000
SIT s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
Popravek
V objavi stečajnega postopka nad stečajnim dolžnikom A ekspress, posredništvo
Bürmen Agata s.p., Trimlini 64/b, Lendava,
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 40-41 z
dne 5. 5. 2003, S-92907, St 15/2003-5,
se podpis sodišča pravilno glasi:
Okrožno sodišče v Murski Soboti.
Uredništvo
St 62/2003
S-93644
To sodišče je s sklepom St 62/2003
dne 5. 5. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Area podjetje za prostorski, gradbeni, računalniški in poslovni
inženiring, d.o.o., Cerknica, Cesta 4. maja 51, matična številka 5241090.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Gorše, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 9. 2003 ob 10.30, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 5.
2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2003
St 144/2002
S-93645
To sodišče je s sklepom St 144/2002
dne 29. 4. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Granit zidarstvo - Arif Musaj s.p. Kočevje, Prešernova 9, davčna
številka 1110545 in ga z istim sklepom tudi
zaključilo.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 4. 2003
St 168/2002
S-93646
To sodišče je s sklepom St 168/2002 z
dne 29. 4. 2003 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom KLES d.o.o. Kmetijsko-lesno-elektrostrojno podjetje, Zagorje ob Savi, Podvine 32 - v stečaju.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2003

St 27/2003
S-93650
I. To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 27/2003 z dne 5. 5. 2003 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
MAT Design storitve d.o.o., Vodovodna
30, Maribor.
Odslej firma glasi MAT Design storitve
d.o.o., Vodovodna 30, Maribor, v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Dragica Razboršek, Ulica Mirka Zidanška
17, Limbuš.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajno maso.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 24.
9. 2003 ob 9. uri, soba št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega soidšča dne 5. 5. 2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 5. 2003
St 8/2000-94
S-93651
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 8/2000 dne 3. 4. 2003 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom ABM, trgovi-
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na in storitve d.o.o., Kranj, Savska cesta
34, Kranj - v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 4. 2003
St 38/2002
S-93653
To sodišče je dne 5. 5. 2003 izdalo
sklep opr. št. St 38/2002, da se začne
stečajni postopek zoper T.SPORT, Izdelki
za šport in rekreacijo, d.o.o., Volčja Draga, Dombrava 1, matična št. 5986346,
šifra dejavnosti 36.400.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat iz Tolmina, Tumov drevored 1.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar njamnj 100 točk (1.900 SIT) in največ do vrednosti 2.000 točk (38.000 SIT).
Takso je potrebno plačati na TRR
01100-1000-339014,
sklic
na
št.
11-42218-7110006-3802. Dokazilo o plačilu takse je potrebno priložiti prijavi terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
1. 9. 2003 ob 8.40, v sobi št. 110/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 5. 2003.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 5. 2003
St 159/2002
S-93696
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postoku nad NO-PA d.o.o. - v stečaju, Rožna ulica 15, Kočevje, za dne 3. 9. 2003
ob 12. uri v sobi 307 A/III tega sodišča.
Upniki si lahko onsutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 2003
St 122/2002
S-93697
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 122/2002 z dne 11. 4. 2003 ustavilo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Biro 71 d.o.o., Mestni trg 19, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 2003
St 45/2003
S-93698
To sodišče je s sklepom St 45/2003
dne 6. 5. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Euro Arena d.o.o. Ljubljana, Šlandrova 4, matična številka
5554454, vložna številka 11529000.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik, Štihova 16, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
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mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 9. 2003 ob 12.15, soba 307 A/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 5.
2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 2003
St 1/2003
S-93699
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Albin Promotion proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o., Lovrenc na
Dravskem polju 3-4, ki bo dne 18. 6.
2003, ob 9. uri, v sobi 26/II, tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni tega sodišča soba 20/I v času uradnih ur,
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure, v ponedeljek in sredo pa tudi popoldne od 13. do 16.30.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 5. 2003
St 8/2003
S-93700
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Avto Fekonja, Bojan Fekonja s.p. v stečaju, Pohorska cesta 17b, Radlje
ob Dravi, se I. narok za preizkus terjatev, ki
je razpisan za dne 9. julija 2003, ob 10. uri,
v sobi št. 38, prekliče in se preloži na dne
2. julija 2003, ob 10. uri, v sobi št. 38
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 5. 2003
St 23/2002
S-93810
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 23/2002 z dne 5. 5. 2003 na podlagi
drugega podstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom N + N,
podjetje za izvoz, uvoz, trgovino, turizem in gostinstvo d.o.o., Blejska Dobrava 147, Blejska Dobrava, ker premoženje
dolžnika ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 5. 2003
St 46/2002
S-93811
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika P.A.R. podjetje za proizvodnjo in
trženje d.o.o., – v stečaju, Otiški vrh
25/a, Dravograd, se I. narok za preizkus
terjatev, ki je razpisan za dne 9. julija 2003,
ob 9. uri, v sobi št. 38, prekliče in se preloži na dne 2. julija 2003, ob 9. uri v sobi št.
38, tega sodišča.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 5. 2003
St 14/2003
S-93812
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 14/2003 z dne 8. 5. 2003 začelo ste-

čajni postopek nad stečajnim dolžnikom Vograd varovanje oseb in premoženja –
urejanje okolja d.o.o., Ravne na Koroškem, Koroška cesta 14.
Odslej firma glasi: Vograd varovanje
oseb in premoženja – urejanje okolja d.o.o.
– v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Radovan Triplat iz Kotelj 94, p. Kotlje.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih, od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečjani masi.
I. narok za preizkus terjatev bo dne 10.
septembra 2003, ob 9. uri v sobi št. 38,
tega sodišča.
Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča, dne 8. 5. 2003.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 5. 2003
St 51/2003
S-93813
To sodišče je s sklepom z dne 18. 4.
2003 pod opr. št. St 51/2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom TV
3, Televizijska dejavnost d.o.o., Ljubljana, Štula 23, Ljubljana - Šentvid, matična številka 5895634, šifra dejavnosti
92.200.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno takso.
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 (18.
4. 2003).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Melita Butara iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Mobitel d.d., Vilharjeva 23, Ljubljana,
– DE Facto d.o.o., Partizanska 30, Maribor,
– ATRP, Kotnikova 19a, Ljubljana,
– FORŠ d.o.o., Slovenska ul. 17, Maribor,
– Videoprodukcija Kregar d.o.o., Kranjčeva 22, Ljubljana,
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– RTV Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, Ljubljana,
– Sichrovsky Mladen, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 18. 4. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2003
St 221/2002
S-93972
To sodišče je s sklepom St 221/2002
dne 7. 5. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Ljubljanska zastavljalnica
- Lombardna hiša finančne storitve Ljubljana, d.d., Resljeva 6, Ljubljana, matična številka: 5516935, šifra dejavnosti:
67.130.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maks Gale 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 3. 9. 2003 ob 9.15, soba 307/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
7. 5. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2003
St 196/2002
S-93975
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Magnet avto d.o.o., Mlinska ul. 30,
Maribor, se v skladu z 99./I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 5. 2003
St 108/2001
S-93977
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom System gradnje d.o.o. – v stečaju,
Maribor, se zaključi saj so končana vsa
opravila iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 5. 2003
St 184/2002
S-93978
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Bromax d.o.o., Goriška 10/a, Maribor, se v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 5. 2003

St 39/2003
S-93980
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 39/2003 dne 9. 5. 2003 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Gradakord Gradbeništvo d.o.o., Zgornja Selnica 30/d, Selnica ob Dravi.
Odslej firma glasi Gradakord Gradbeništvo d.o.o., Zgornja Selnica 30/d, Selnica
ob Dravi – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Elij Rijavec, Golarjeva 11, Brezje.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
3. 10. 2003 ob 9. uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 9. 5. 2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 5. 2003
St 52/2003
S-93983
I. To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 52/2003 z dne 8. 5. 2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Aqualand d.o.o., Špelina 2, Maribor, ki
ga zastopa direktor Dejan Radovanovič ter
odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
– Andrej Dežman, Kardeljeva c. 76, Maribor – predstavnik sveta delavcev,
– Helix – A d.o.o., Smetanova 51, Maribor – upnik,
– 3N – Šport d.o.o. Tacen, Seunigova
18, 1211 Lj.–Šmartno – upnik,
– Bojan Sever s.p., Nord Elektronika,
Osojna ul. 8, 2345 Bistrica ob Dravi – upnik,
– Franc Jazbec, Jakopičeva ul. 14, Maribor – upnik.
II. Za zpravitelja prisilne poravnave se
določi Elij Rijavec, Seča 136, Portorož, sicer pa Golarjeva 11, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča, poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po tej objavi izvlečka oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 8. 5. 2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 5. 2003
St 57/2003
S-93986
To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 57/2003 z dne 8. 5. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojno podjetnico Lady Fashion, Lidija
Kavčič s.p., s firmo Lady Fashion – Izdelovanje moške, ženske in otroške konfekcije Kavčič Lidija s.p., Limbuška
54/a, Maribor, ker je premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
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Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.
Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 5. 2003
St 9/92
S-93989
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Jelko p.o. Ruše – v stečaju, se zaključi saj so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 5. 2003
St 183/2002
S-93990
S sklepom tega sodišča opr. št.
St 183/2002 z dne 28. 3. 2003 je bila
potrjena prisilna poravnava nad dolžnikom
Avtotreiding Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Slovenska Bistrica, Pohorskega bataljona 11.
Terjatve upnikov so razvrščene v 7 razredov, in sicer
1. razred A – terjatve ločitvenih upnikov,
za katere se položaj tudi po potrditvi načrta
finančne reorganizacije ne spremeni,
2. razred B – terjatve izločitvenega upnika, za katerega se položaj tudi po potrditvi
načrta finančne reorganizacije ne spremeni,
3. razred C – terjatve za zamudne obresti do države, za katere se predlaga 100%
odpis,
4. razred D – terjatve zaposlenih (neprednostne), ki se poplačajo v višini 20% ugotovljenih terjatev v roku 1 leta od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave, z
obrestmi v višini temeljne obrestne mere (v
novembru 2002 7,55%), ki tečejo od 18.
11. 2002 do plačila; če bo temeljna obrestna mera ukinjena, velja od takrat naprej
zadnja obrestna mera;
5. razred E – terjatve upnikov, ki ne spadajo v ostale razrede, ki se poplačajo v višini 20% ugotovljenih terjatev v roku 1 leta od
pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave, z obrestmi v višini temeljne obrestne
mere (v novembru 2002 7,55%), ki tečejo
od 18. 11. 2002 do plačila; če bo temeljna
obrestna mera ukinjena, velja od takrat naprej zadnja obrestna mera,
6. razred F – terjatev upnika, ki se konvertira v lastniški delež v skladu z VI. odstavkom 43. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št.
67/93, 39/97 in 52/99, ZPPSL),
7. razred G – terjatve iz II. odstavka 160.
člena ZPPSL, za katere se položaj tudi po
potrditvi prisilne poravnave ne spremeni.
Seznami upnikov z ugotovljenimi terjatvami in zmanjšanimi zneski so sestavni del
sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 10. 4. 2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 5. 2003
St 30/93
S-93993
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Kovinsko gradbeno podjetje Poljčane p.o. – v stečaju, se zaključi saj so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
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Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 5. 2003
St 34/2003
S-93995
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 34/2003 sklep z dne 9. 5. 2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Trade, Zastopniške storitve
d.o.o., Janševa 17, Celje (matična številka: 5329337).
Odslej se firma glasi: Trade, Zastopniške storitve d.o.o., Janševa 17, Celje (matična številka: 5329337) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni 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 (1.990
SIT) in največ 2000 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 14.30 v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 9. 5. 2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 5. 2003
St 57/2000
S-93998
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 57/2002 sklep z
dne 16. 4. 2003:
1. Potrdi se prisilna poravnava v stečaju
med dolžnikom: Farmin – Poslovni servis, Podjetje za gospodarsko svetovanje in poslovne storitve d.o.o. Velenje,
Trg mladosti 6, Velenje – v stečaju in
njegovimi upniki, sprejeta na naroku za
prisilno poravnavo dne 16. 4. 2003.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
dva razreda, kot sledi:
Razred A: v ta razred so razvrščene terjatve upnika: P&C d.o.o. Velenje, Trg mladosti 6, Velenje, za katere je predvideni način poplačila 100% konverzija terjatev v lastništvo, t.j. v poslovni delež dolžnika.
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Razred B: terjatve upnikov, za katere se
v skladu z 48. členom ZPPSL predlaga poplačilo v višini 61,13% v nominalnem znesku s pripadajočimi obrestmi do 31. 8.
2002. Te terjatve bodo poplačane v roku
treh let po dnevu pravnomočnosti sklepa o
potrditvi prisilne poravnave in se v tem času
ne obrestujejo.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi v stečaju in
4. seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo po posameznih razredih, je
sestavni del tega sklepa.
5. V tem postopku prisilne poravnave v
stečaju ni bilo danih nobenih poroštev iz 4.
točke II. odstavka 59. člena ZPPSL.
6. Potrjena prisilna poravnava v stečaju
ima učinek tudi proti upnikom, ki se niso
udeležili postopka, ter proti upnikom, ki so
se postopka udeležili, pa so bile njihove
terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
7. V skladu z dol. 172/V člena ZPPSL
se stečajni postopek zoper dolžnika Farmin
- Poslovni servis, Podjetje za gospodarsko
svetovanje in poslovne storitve d.o.o. Velenje, Trg mladosti 6, Velenje, ustavi.
8. Sklep o potrditvi prisilne poravnave z
dne 16. 4. 2003 je postal pravnomočen
dne 1. 5. 2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 5. 2003
St 26/2003-11
S-94001
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 26/2003 sklep z dne 9. 5. 2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Perbil Mojca s.p., Elektromehanika – mehanika in gostinstvo, Gostišče
Stari trg«, Stari trg 9/a, Slovenske Konjice (matična številka: 5115332).
Odslej se firma glasi: Perbil Mojca s.p.,
»Elektromehanika - mehanika in gostinstvo,
Gostišče Stari trg«, Stari trg 9/a, Slovenske
Konjice (matična številka: 5115332) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni 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 zahte-

vek. 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 2000 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 14. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 9. 5.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 5. 2003
St 41/2002
S-94003
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 41/2002 sklep z dne 8. 5. 2003:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Primož Kidrič s.p., HIK - čiščenje poslovnih
prostorov in urejanje zelenic, Rožna ulica 4, Šmarje pri Jelšah (matična števika
5833678), se zaključi v skladu z dol. 169
člena ZPPSL.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Primož Kidrič s.p.,
HIK - čiščenje poslovnih prostorov in urejanje zelenic, Rožna ulica 4, Šmarje pri Jelšah (matična številka 5833678), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 5. 2003
St 97/2002
S-94005
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 97/2002 sklep z
dne 23. 4. 2003:
1. Potrdi se prisilna poravnava med dolžnikom: IBIKO, Inežnirski biro Konjice
d.o.o., Mestni trg 3, Slovenske konjice
in njegovimi upniki, sprejeta na naroku za
prisilno poravnavo dne 23. 4. 2003.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
tri razrede, kot sledi:
Razred A: Terjatve upnikov, za katere so
upniki podpisali pogodbe o konverziji teh
terjatev v bodoči kapitalski oziroma lastniški
delež pod pogojem, da bo prisilna poravnava izglasovana.
Razred B: Terjatve upnikov, ki bodo odpisane v višini 80% in poplačane v roku
enega leta v višini 20% z obrestmi 1,35%
letno.
Razred C: Terjatve upnika RS, Ministrstvo za finance iz naslova poplačila davka od
dobička, ki so v posebni razred uvrščene na
podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij, za katere je
predlagan odpust celotne obveznosti iz naslova zamudnih obresti do začetka postopka
prisilne poravnave, glasovnica pa bo odpisana v višini 80% in poplačana v roku enega
leta v višini 20% z obrestmi 1,35% letno.
Upniki katerim so bile priznane terjatve
so upravičeni do uveljavljanja obresti tudi za
čas od uvedbe postopka prisilne poravnave
do pravnomočnosti sklepa o prisilni poravnavi.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi in
4. seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
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zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo po posameznih razredih, je
sestavni del tega sklepa.
5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke drugega odstavka 59. člena ZPPSL.
6. Potrjena prisilna poravnava ima učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
7. Sklep o potrditvi prisilne poravnave z
dne 23. 4. 2003 je postal pravnomočen
dne 6. 5. 2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 5. 2003
St 21/2003-10
S-94006
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 21/2003 sklep z dne 9. 5. 2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Horvat Rozina s.p., Trgovina na drobno »Pepelka«, Ulica Mersijev 9, Rogatec
(matična številka: 5350407).
Odslej se firma glasi: Horvat Rozina s.p.,
Trgovina na drobno »Pepelka«, Ulica Mersijev 9, Rogatec (matična številka: 5350407)
– 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 2000 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 13.30 v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 9. 5.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 5. 2003
St 20/2003
S-94007
To sodišče je s sklepom opr. št. St
20/2003 dne 9. 5. 2003 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom KIP Trade, d.o.o.,
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podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, Virmaše 100, Škofja Loka, matična
številka 5851076, šifra dejavnosti 51.240.
Za stečajnega upravitelja je postavljen
Veljko Jan, Blaževa 3f, Škofja Loka.
Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 5. 9.
2003 ob 9. uri v sobi 113 tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9. 5.
2003.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 5. 2003
St 63/2002
S-94008
Poravnalni senat je s sklepom z dne
25. 4. 2003 imenoval v upniški odbor dolžnika Ilirija, trgovina d.d. Vojkov drevored 28, Ilirska Bistrica upnika Kras d.d.
Šepulje, Šepulje 31, Sežana (namesto
upnika TOPDOM d.d. Ljubljana, Letališka
1, Ljubljana) in je sedaj upniški odbor v naslednji sestavi:
1. Emona Blagovni center, Šmartinska
c. 130, Ljubljana,
2. Preskrba Sežana, Partizanska c. 71,
Sežana,
3. Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška
c. 14, Ajdovščina,
4. Kras d.d. Šepulje, Šepulje 31, Sežana,
5. Za predstavnika delavcev Jože Iskra,
Harije 29b, Ilirska Bistrica.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 4. 2003

Amortizacije
N 47/2003
AM-4956
Na predlog Vidic Bojana, Ulica Ivana Selana 7, Brezovica, se uvaja amortizacija spodaj navedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi
se izgubila. 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 sta vrednostna
papirja izgubila svojo pravno veljavnost.
serija vrednost delnica št.

št. delnic

št. lotov

AA
BA

1
1

1
1

1
1

0020161
0012343

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 13/2002
SR-4963
Okrajno sodišče v Cerknici je po okrajnem sodniku Tonetu Urbasu v pravdni zadevi tožečih strank Stojana Tušarja in Brede
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Tušar, oba stanujoča Videm 19, Cerknica,
ki ju zastopa Janez Starman, odvetnik iz
Kopra, proti toženi stranki Desanki Djokič,
Trg mladinskih delovnih brigad 2, Ljubljana,
sedaj neznanega bivališča, zaradi lastninske pravice (pcto. 1,920.201 SIT), na predlog tožeče stranke izven naroka sklenilo:
za začasnega zastopnika toženi stranki
Desanki Djokič se postavi odvetnik Janež
Zvone, Škrabčev trg 54, Ribnica.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi P 13/2002, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 9. 4. 2003
I 2000/02069
SR-2586
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. I 2000/02069 z dne 5. 8.
2002, v izvršilni zadevi upnika SI.Mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa Branko Lipovec, odvetnik v Kranju, proti dolžniku Dušanu Kavašu, Ulica Janka Puclja 1,
Kranj, zaradi izterjave 238.361,50 SIT s pripadki, je sodišče postavilo dolžniku Dušanu Kavašu, Ulica Janka Puclja 1, Kranj, začasnega zastopnika odvetnika mag. Janeza
Jocifa, Tavčarjeva ulica 22, Kranj, ki ima v
tem postopku vse pravice, dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse
do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 2. 2003
In 24/94
SR-4960
In 11/98
Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni
zadevi upnice SKB banke d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana in upnice Republike Slovenije,
Ministrstva za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Velenje, Izpostava Mozirje, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Ljubljana, Oddelek v Celju, zoper dolžnika Dušana Turka in dolžnico Katico Turk, oba stan. Lepa njiva 99, Šoštanj,
zaradi izterjave 61.474,69 DEM s pp, sedaj
31.430,99 EUR s pp in 922.186,50 SIT s
pp, dolžniku Dušanu Turku, nazadnje stan.
Lepa njiva 99, Šoštanj, postavilo začasnega zastopnika, Alojza Osojnika, Trg mladosti 6, Velenje, odvetnika iz Velenja. Začasni
zastopnik bo zastopal dolžnika v teh izvršilnih postopkih, vse dotlej, dokler dolžnik
sam ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil dolžniku skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 2. 4. 2003
I 2002/00717
SR-4925
Okrajno sodišče na Vrhniki je v izvršilni
zadevi upnice Karntner Sparkasse AG, Neuer Platz 14, A-9020 Celovec, Avstrija, ki jo
zastopa odv. dr. Metka Arah iz Ljubljane,
proti dolžnikoma Rajmudnu Nikolaju Noeju,
Rimska c. 27, Log pri Brezovici in Ireni
Wolpoti roj. Četojevič, Einspielerjeva ulica
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17, Ljubljana, zaradi izterjave 40.632,81
EUR v tolarski protivrednosti s pp, dovolilo
izvršbo z izterjavo denarnih sredstev, ki jih
ima dolžnica Irena Wolpoti na žiro računu,
tekočem računu, hranilni in devizni knjižici
ali kateremkoli drugem računu, z rubežem
in cenitvijo premičnih dolžnice in prodajo
zarubljenih stvari dolžnice, na predlog upnice in na podlagi 4. točke 82. člena ZPP v
zvezi s 15. členom ZIZ dolžnici postavilo
začasno zastopnico, in sicer odv. Marušo
de Gleria iz Vrhnike, Cesta gradenj 8. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico v
tem postopku vse do takrat, dokler dolžnica sama ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 1. 4. 2003

Oklici pogrešanih
N 51/2002
PO-4920
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagateljice Velikonja Mehaele
iz Italije, Via Rossini 16, Trst, ki jo zastopa
odv. Mirjam Kragelj Likar iz Nove Gorice,
postopek o razglasitvi za mrtvega Velikonja
Tomaža.
O pogrešanem razen izpiska iz rojstne
matične knjige in zemljiškoknjižnega izpiska, da je bil pogrešani živ, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešanega Velikonja Tomaža, naj to sporočijo tukajšnjemu sodišču
v roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 4. 2003

Sodni register
vpisi po ZGD
LJUBLJANA
Srg 00405/2003
Rg-3774
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Biro 90 inženiring d.o.o., Ljubljana, Peričeva 29, objavlja sklep:
Biro 90 inženiring d.o.o., Ljubljana,
Peričeva 29, reg. št. vl. 1/24683/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 16. 1. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Jazbec Iztok, Ljubljana,
Mali trg 8, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2003
Srg 00548/2003
Rg-4948
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mušič Heleni na predlog družbe Abiona d.o.o.,
podjetje za trgovino, proizvodnjo, zastopanje, servis in prenos tehnologije, Vrhnika,
Drenov grič 165, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Abiona d.o.o., Vrhnika, Drenov grič 165, objavlja sklep:
družba Abiona d.o.o., podjetje za trgovino, proizvodnjo, zastopanje, servis
in prenos tehnologije, Vrhnika, Drenov
grič 165, reg. št. vl. 1/32240/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne 20. 1. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Jovičević Tatjana, Drenov grič 165, Vrhnika, z ustanovitvenim kapitalom 2,526.352 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,526.352 SIT prenese
v celoti na Jovičević Tatjano.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2003
Srg 02307/2003
Rg-5751
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Techo d.o.o., proizvodnja - trgovina Ljubljana, Ulica bratov Učakar 4, Ljubljana, objavlja sklep:
Techo d.o.o. proizvodnja - trgovina
Ljubljana, Ulica bratov Učakar 4, Ljubljana, reg. št. vl. 1/07342/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 27. 3. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Hočevar Polona in Verena, obe Zgornje Jarše, Gregorčičeva 3,
Radomlje, z ustanovitvenim kapitalom
21,787.530 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljici, vsaki v sorazmerju z deležem v osnovnem kapitalu.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2003
Srg 08681/2002
Rg-19561
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Gorše Mušič Heleni na predlog
družbe Smrček Lindič & Co. trgovina in svetovanje d.n.o., Ljubljana, Trubarjeva 16, za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Smrček Lindič & Co. trgovina in svetovanje d.n.o., Ljubljana, Trubarjeva 16, objavlja sklep:
družba Smrček Lindič & Co. trgovina
in svetovanje d.n.o., Ljubljana, Trubarjeva 16, reg. št. vl. 1/21255/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 26. 9. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Lindič Mateja, Ljubljana, Celovška 179 in Šturm Peter, Ljubljana,
Stari trg 28, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor, preklicuje okrogel žig
št. 7, z vsebino Splošna bolnišnica Maribor.
Ob-93829
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu preklicuje pečat okrogle oblike z besedilom REPUBLIKA SLOVENIJA, OKROŽNO SODIŠČE v
Slovenj Gradcu, številka 9. Na sredini pečata
je odtisnjen grb Republike Slovenije.
Ob-93808

Priglasitveni list
Avtoprevozništvo Peter Verčkovnik s.p.,
Pesnica 70, Pesnica pri Mariboru, priglasitveni list, opravilna št. 0645468/98, izdan dne
23. 2. 1998. gnx-118623
Badovinec Daniel s.p., Seidlova cesta 30,
Novo mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/1285-94, izdan dne 1. 1. 1995.
gnd-118618
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Št.

Bevc Zvonka, Rore 7, Gornji grad, obrtno
dovoljenje, št. 019510/0724/00-45/1995,
izdano dne 6. 3. 1995. gnp-118406
Blas Maks s.p., Gradiška 445, Zgornja
Kungota, priglasitveni list, opravilna št.
065-0247/94, izdan dne 5. 9. 2001.
gno-118407
Cajger Peter s.p., Cesta zmage 75, Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-5423/98, izdan dne 13. 12. 2000.
gnq-118409
Cipot Franc, Ravenska 6, Murska Sobota, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
000188/0238/02-46/2003, izdana dne 6.
3. 1995. gnr-118429
Danilovič Vera, Prušnikova 6, Ljubljana-Šentvid, priglasitveni list, opravilna št.
28-2701/98, izdan dne 1. 6. 1998.
gnb-118645
Golob Vekoslava, Ul. talcev 6, Zagorje ob
Savi, priglasitveni list, opravilna št.
61-0352/94, izdan dne 1. 1. 1995.
gnm-118584
Grabrijan Damjan s.p., Velika sela 11, Adlešiči, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
068762/0910/01-15/2000, izdana dne 28.
8. 2000. gnk-118761
Hojč Lidija s.p., Gostilna na klančku, Šentvid pri Stični 114/c, Šentvid pri Stični, priglasitveni list, opravilna št. 032-0861/95, izdan
dne 24.7. 1995. gnu-118951
Kopač Jože s. p., Tavčarjeva 9, Ljubljana,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
029123/1593/00-35/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gne-118967
Kralj Karmen, Ulica bratov Učakar 96,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
27-0790/99, izdan dne 14. 4. 1999.
gng-118515
Medvešek Marko, C. P. Brigad 77, Maribor, obrtno dovoljenje, št. 0065433, izdano
dne 7. 2. 1994. gne-118621
Povše Žarko s.p., Smolenja vas 78, Novo
mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/0515-94, izdan dne 8. 6. 1994.
gns-118553
Smole Srečko, Sodna vas 7, Pristava pri
Mestinju, priglasitveni list, opravilna št.
043040/0584/00-64/1995, izdan dne 6.
3. 1995. gnj-118762
Smolič Vesna, Na delih 4, Ljubljana-Šentvid, priglasitveni list, opravilna št.
24-2230/99, izdan dne 16. 2. 2000.
gng-118940

Bilal Sanela, Ziherlova 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 653670. gnl-118835
Bivic Ernest, Milje 31, Visoko, osebno izkaznico, št. 1387596. gnt-118752
Blatnik Damjan, Presladol 35, Brestanica,
osebno izkaznico, št. 949554. gng-118490
Borovnjak Dušan, Preglov trg 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 279113.
gnr-118904
Borovšak Josip, Kolonija 1. maja 17, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 153733.
gnd-118818
Brkopec Dejan, Dol. Suhadol 21, Brusnice, osebno izkaznico, št. 1376815.
gnc-118444
Brozina Komen Metka, Jelšane 4/b, Jelšane, osebno izkaznico, št. 675971.
gng-118790
Bukovec Aniko, Trimlini 47/b, Lendava Lendva, osebno izkaznico, št. 356975.
gnh-118789
But David, Aškerčeva ulica 24, Mozirje,
osebno izkaznico, št. 515210. gnz-118421
Čander Tatjana, Celovška cesta 269, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 285210.
gnx-118773
Černivec Andreja, Na Korošci 25, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 825218.
gny-118572
Čuden Andrej, Cesta na grad 37, Sevnica, osebno izkaznico, št. 1409874.
gnq-118930
Čuden Miran, Cesta na grad 37, Sevnica,
osebno izkaznico, št. 1409951. gno-118932
Derčaj Feliks, Sv. trije kralji 27, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 529711.
gnd-118543
Dobnik Cvetka, Glavarstvo 1/b, Prevalje,
osebno izkaznico, št. 838482. gnv-118825
Dobravc Verbič Tadej, Zgornje Gameljne
66, Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
248317. gni-118863
Dobrič Jožica, Jurčkova cesta 28, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1426702.
gnx-118823
Dolenc Štefka, Klanska ulica 13, Medvode, osebno izkaznico, št. 1041978.
gny-118872
Drešar Vesna, Izvidniška 17/a, Pobegi,
osebno izkaznico, št. 173593. gnm-118809
Dubravčić Milan, Zvirče 56, Tržič, osebno
izkaznico, št. 513311. gnl-118810
Duh Jože, Betnavska 28, Maribor, osebno izkaznico, št. 50645. gni-118563
Emeršič Franc, Barislovci 24, Lovrenc na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
790339. gnn-118658
Erzar Roman, Sp. Gameljne 9, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 150730.
gnq-118709
Ferhatović Enver, Levarjeva ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1526578.
gng-118965
Fister Uroš, Brda 11, Radovljica, osebno
izkaznico, št. 1604920. gnx-118473
Fišter Jurij, Dolenje Laknice 22, Mokronog, osebno izkaznico, št. 163499.
gnk-118436
Flajs Andreja, Bilečanska 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 631977. gnt-118977
Flis Jerenca, Šentrupert 50, Šentrupert,
osebno izkaznico, št. 285824. gnw-118949
Fujan Martin, Tomšičeva 11, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 401371. gne-118717
Galinec Dražen, B. Magajne 3, Divača,
osebno izkaznico, št. 243685. gng-118690
Gašperšič Romana, Jakčeva 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 978934.
gnv-118750

Potne listine
Adžović Almin, V Zalar 8, Ljubljana, potni
list, št. P00067163. gnp-118606
Agrež Dušan, Riharjeva ulica 28, Ljubljana, potni list, št. P00279318. gnt-118527
Bajc Uroš, Cvetlična ulica 22, Šempeter
pri Gorici, potni list, št. P00373904.
gnj-118587
Bešić Džemal, Chengdujska 12, Ljubljana, potni list, št. P00830687. gnc-118594
Čaušević Elvis, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
potni list, št. P00842278. gns-118603
Čuden Andrej, Cesta na grad 37, Sevnica, potni list, št. P00791596. gnr-118929
Čuden Miran, Cesta na grad 37, Sevnica,
potni list, št. P00791567. gnp-118931
Dajčman Tanja, Veljka Vlahoviča 43, Maribor, potni list, št. P00203071. gng-118915
Dizdarević Mirsad, Bilečanska ulica 4,
Ljubljana, potni list, št. BA 558152.
gnn-118558

Došlo Nikola, Cankarjeve brigade 3, Grosuplje, potni list, št. P00075724. gnn-118483
Ernestl Maja, Medlog 58/b, Celje, potni
list, št. P00861316. gnd-118693
Gantar Maja, Brodarjev trg 10, Ljubljana,
potni list, št. P00383644. gnh-118639
Gorogranc Teodor, Prisojna pot 10, Koper - Capodistria, potni list, št. P00081440.
gnf-118441
Gradišek Olga, Graška 18/a, Litija, potni
list, št. P00048239. gni-118438
Hude Aleš, Dušanova ulica 5, Maribor, potni list, št. P00604302. gnl-118485
Hvastija Darka, Vojkova cesta 73, Ljubljana, potni list, št. P00064144. gnx-118848
Janc Peter, Poljanska cesta 66/b, Ljubljana, potni list, št. P00414664. gnw-118974
Jerak Rozalija, Kajuhova ulica 16, Krško,
potni list, št. P00091024. gnp-118781
Kadriu Džemil, Nove Fužine 15, Ljubljana,
potni list, št. P00556333. gnf-118566
Kalin Kante Jasmina, Matevža Veluščka 1,
Solkan, maloobmejno prepustnico, št. AI
41981, izdala UE Nova Gorica. gnh-118439
Kapel Adela Marija, Kačja ulica 5, Koper Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
32436, izdala UE Koper. gne-118467
Kragelj Matej, Zapučko 16/c, Šempeter
pri Gorici, potni list, št. P00666242.
gnd-118668
Livadić Senad, Jamova 50, Ljubljana, potni list, št. P00693971. gnc-118598
Medić Gordana, Javornik 52, Ravne na
Koroškem, potni list, št. P 401415.
gns-118653
Naglič Marko, Zg. Bela 4, Preddvor, potni
list, št. P00626706. gnj-118562
Otorepec Mitja, Jurčkova 143, Ljubljana,
potni list, št. P00070529. gnu-118876
Pačnik Tadej, Jamnica 2, Prevalje, potni
list, št. P00565321. gni-118813
Pavič Bernarda, Keleminova ulica 7, Maribor, potni list, št. P00622544. gny-118947
Rudolf Uroš, Klemenova 83, Ljubljana,
potni list, št. P00844613. gnl-118585
Selan Ana Marija, Kalce 39, Logatec, potni list, št. BA 529570, izdala UE Vrhnika.
gni-118963
Šabić Sanda, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
potni list, št. P00537964. gnj-118437
Šikman Darja, Sp. Škofije 53, Škofije, potni list, št. P00426787. gnm-118459
Škofič Nina, Zg. Duplek 147/a, Spodnji
Duplek, potni list, št. P00751057.
gnz-118821
Toromanović Elvir, Potoče 19, Dobravlje,
potni list, št. P00040611. gnu-118476
Zorc Tatjana, Za mostičkom 4, Notranje
Gorice, potni list, št. P00314353.
gnd-118793

Osebne izkaznice
Adamič Marija, Dolenji Lazi 23, Ribnica,
osebno izkaznico, št. 899031. gnv-118600
Baznik Matej, Hrastje 18, Cerklje ob Krki,
osebno izkaznico, št. 161845. gnu-118701
Berglez Marko, Kamna gorca 10, Podplat, osebno izkaznico, št. 364368.
gnz-118546
Bergman Žan, Prijateljeva ulica 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 906242.
gnc-118969
Berić Slobodan, Kamniška ulica 20/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 458634.
gng-118640
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Gombač Miran, Bajtova 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1353491. gno-118607
Gorenšek Sonja, Cerovec 8/a, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 166062. gnt-118802
Grah Franc, Dolnji Slaveči 55, Grad, osebno izkaznico, št. 1530114. gnf-118816
Grbec Andrej, Velika Ligojna 34, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 921162. gnv-118950
Gregorčič Peter, Dolenje Laknice 24, Mokronog, osebno izkaznico, št. 1153909.
gnu-118926
Grobin Leopolda, Jesenovo 24, Čemšenik, osebno izkaznico, št. 793256.
gnk-118486
Hansel Svetlana, Igriška 23/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1456361. gnn-118883
Heric Julijana, Vurnikova 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 382249. gnv-118475
Herman Barbara, Korytkova ulica 23, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1569293.
gny-118597
Hlača Branko, Stomaž 8/a, Sežana, osebno izkaznico, št. 788052. gnp-118506
Hodnik Nataša, Prušnikova 32, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1157548. gnx-118948
Homec Maja, Celovška 185, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 658091. gnl-118910
Hribar Mirko, Pri lipi 21, Brežice, osebno
izkaznico, št. 648627. gnv-118700
Hribar Radovan, Matke 33, Prebold, osebno izkaznico, št. 1472244. gnl-118685
Hrovat Jožica, Hinje 16, Hinje, osebno izkaznico, št. 1183615. gng-118465
Intihar Roko, Novo Polje, Cesta XI/20a,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
214505. gnz-118496
Iskrač Stanko, Podlešje 15, Šentjur, osebno izkaznico, št. 1052888. gnd-118493
Ivanović Suzana, Gorenjskega odreda 16,
Kranj, osebno izkaznico, št. 346697.
gni-118913
Jančar Maja, Ulica Dušana Kraigherja 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1327726.
gnm-118759
Jančik Franjo, Miševa ulica 24, Domžale,
osebno izkaznico, št. 1356172. gnj-118712
Jankovič Ilija, Rožna dolina, Cesta VI/36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1641923.
gnw-118599
Jarh Albert, Stanetova ulica 18, Celje,
osebno izkaznico, št. 331978. gnk-118586
Jensterle Vida, Krnica 69, Zgornje Gorje,
osebno izkaznico, št. 165702. gnk-118511
Jerič David, Migolska gora 13, Mirna,
osebno izkaznico, št. 113819. gno-118757
Jesih Marija Tanja, Ulica Pohorskega bataljona 57, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1078648. gnq-118705
Jevnikar Peter, Dol pri Trebnjem 8, Trebnje, osebno izkaznico, št. 912218.
gnz-118971
Jezovšek Anton, Janežičeva ulica 7, Maribor, osebno izkaznico, št. 47304.
gnc-118519
Joras Tim Aleksander, Sečovlje 1, Sečovlje - Sicciole, osebno izkaznico, št. 268553.
gnz-118446
Jordan Marjan, Blasnikova ulica 29, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 616099.
gns-118528
Kajzer Suzana, Dornava 35, Dornava,
osebno izkaznico, št. 759295. gnm-118659
Kalin Jožefa, Lipe 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 483916. gnz-118396
Kamenšek Bojan, Pot k Ribniku 5, Rogatec, osebno izkaznico, št. 298549.
gnj-118487
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Kelc Vinko, Prisojna ulica 59, Maribor,
osebno izkaznico, št. 921797. gno-118657
Kepe Tomislav, Dolga vas, Glavna ulica
48, Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
1628328. gnx-118523
Kerčmar Franc, Šalamenci 76, Puconci,
osebno izkaznico, št. 701135. gni-118463
Kerhe Petra, Tekstilska ulica 5, Maribor,
osebno izkaznico, št. 335425. gno-118482
Klemenc Urša, Zrinjskega 18, Domžale,
osebno izkaznico, št. 301459. gny-118972
Klemenčič Antonija, Industrijska 1, Radomlje, osebno izkaznico, št. 1099575.
gnf-118641
Klinar Ljubomir, Plavški Rovt 1, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 1298090. gns-118778
Knez Marijan, Čežarji, Cesta I. istrske brigade 97/a, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 1367568. gnt-118677
Knežić Janja, Samova 16, Brežice, osebno izkaznico, št. 1310976. gns-118828
Kodrin Pušnik Janete, Na Šancah 80, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št.
1479904. gnr-118454
Kokalj Maja, Buč 33, Laze v Tuhinju, osebno izkaznico, št. 735954. gny-118897
Koncilja Blaž, Trebča vas 14, Dvor, osebno izkaznico, št. 908177. gnd-118443
Koražija Ksenja, Lemberg 39, Podplat,
osebno izkaznico, št. 1004706. gnt-118477
Koren Šmid Tadej, Društvena 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 833408. gng-118765
Koštomaj Irena, Podgorje 21, Celje, osebno izkaznico, št. 1464316. gnc-118794
Kouter Jože, Trstenjakova 47, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 207851.
gnz-118921
Kovač Ana Marija, Pod ostrim vrhom 38,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 472182.
gnt-118552
Kovačič Edvard, Lovrenc na Dravskem Polju 102, Lovrenc na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 1179377. gnj-118462
Kovačič Gašper, Hrušica 120, Hrušica,
osebno izkaznico, št. 369274. gnt-118927
Kozar Aleš, Mlakarjeva 56, Trzin, osebno
izkaznico, št. 540664. gnd-118468
Krašek Tina, Šentvid pri Grobelnem 43,
Grobelno, osebno izkaznico, št. 37892.
gnz-118521
Kregar Anica, Stritarjeva 13, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št. 402251.
gnx-118498
Kristan Ana, Tugomerjeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 485176. gny-118772
Kristan Dušan, Planina 16, Cerkno, osebno izkaznico, št. 40917. gnk-118686
Kurinčič Bojan, Jadranska 18, Ankaran Ankarano, osebno izkaznico, št. 1089595.
gnq-118580
Kužnik Peter, Vrhovo 6/a, Mirna Peč,
osebno izkaznico, št. 1427809. gnk-118811
Lamut Ivan, Zoisova 6, Kranj, osebno izkaznico, št. 60027. gnw-118424
Lepej Jože, Golovec 34, Trbovlje, osebno
izkaznico, št. 283618. gnl-118560
Leskovec Kristina, Travniška 13, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 591851. gnx-118898
Lever Elizabeta, Sečovlje 1/d, Sečovlje Sicciole, osebno izkaznico, št. 20622.
gne-118817
Lever Martina, Sečovlje 1/d, Sečovlje Sicciole, osebno izkaznico, št. 796017.
gnl-118460
Lipovšek Marija, Kešetovo 4, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 353279. gnh-118664
Lippai Grega, Tbilisijska 40, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 376552. gnh-118714

Lubej Roman, Zg. Grušovje 12, Oplotnica, osebno izkaznico, št. 205330.
gnk-118786
Luteršmid Danijel, Koblarji 11, Stara Cerkev, osebno izkaznico, št. 190615.
gni-118788
Mačkošek Marjan, Kidričeva ulica 2, Laško, osebno izkaznico, št. 356370.
gne-118642
Magrič Jernej, Cesta v Laško 24, Celje,
osebno izkaznico, št. 62187. gno-118782
Makivić Mira, Vena Pilona 10, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 361020.
gnj-118662
Marinič Alenka, Dolenjska cesta 141/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1383849.
gnh-118989
Marković Viktor, Pohorskega bataljona 1,
Ruše, osebno izkaznico, št. 119765.
gnb-118570
Marovšek Simona, Brodarjeva ulica 4, Celje, osebno izkaznico, št. 1106738.
gnc-118569
Marzidovšek Iztok, Zbelovo 13/a, Loče
pri Poljčanah, osebno izkaznico, št. 61363.
gnr-118804
Mazej Sanda, Cesta II. grupe odredov 2/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 1108254.
gns-118957
Medenjak Sanja, Dogoše, Dupleška cesta 313/d, Maribor, osebno izkaznico, št.
1467318. gnz-118796
Medić Gordana, Javornik 52, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 263057.
gnt-118652
Medić Hadis, Cesta zmage 12, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 6992.
gnb-118695
Medvešek Karmen, Podljubelj 81, Tržič,
osebno izkaznico, št. 1311302. gnq-118784
Mermolja Jana, Prvačina 111/a, Prvačina,
osebno izkaznico, št. 303705. gny-118447
Mišič Milena, Sinja Gorica 31/a, Cerknica, osebno izkaznico, št. 1371993.
gnh-118814
Mišić Miodrag, Bratov Učakar 94, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 117459.
gnb-118495
Modrej Cvetka, Javornik 54, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št. 1263946.
gno-118457
Modrej Franjo, Javornik 54, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št. 1263890.
gnp-118456
Mohar Vid, Sinja Gorica 75, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 256958. gnb-118945
Morina Shaban, Bizeljska cesta 29, Brežice, osebno izkaznico, št. AH 14414 - za tujca.
gni-118638
Mravlje Primož, Ponoviče 19/a, Sava,
osebno izkaznico, št. 234278. gnf-118966
Naranđa Rok, Clevelanska 43, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 206663. gnj-118987
Novak Jože, Lunačkova 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 842140. gnd-118918
Novak Simona, Šafarsko 34, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 1304147. gny-118472
Novak Viktorija, Lunačkova 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 19050. gnc-118919
Obran Zdenka, Tržaška 363/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 530966. gns-118953
Ocepek Jaroslava, Planina 37, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1568851. gnh-118943
Orehek Brigita, Župančičeva 16, Kranj,
osebno izkaznico, št. 997380. gnf-118941
Osrajnik Bojana, Krčevinska 19, Maribor,
osebno izkaznico, št. 4459. gnx-118698
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Ozebek Darjan, Most na Soči 38, Most na
Soči, osebno izkaznico, št. 23492.
gnu-118651
Pajek Vladimir, Lopaca 16, Prevorje, osebno izkaznico, št. 193750. gnx-118798
Peklaj Matejka Ivana, Glavarjeva ulica 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 902743.
gnj-118962
Peklaj Tjan, Glavarjeva ulica 45, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 902744. gnk-118961
Per Luka, Spodnji Petelinjek 4, Blagovica,
osebno izkaznico, št. 1291407. gnm-118909
Per Maja, Spodnji Petelinjek 4, Blagovica,
osebno izkaznico, št. 1291411. gno-118907
Per Matejka, Spodnji Petelinjek 4, Blagovica, osebno izkaznico, št. 15522.
gnn-118908
Pergar Marjan, Lokavec 103/a, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 105217.
gni-118588
Petek Nastja, Šomat 26, Zgornja Velka,
osebno izkaznico, št. 1503085. m-551
Petek Primož, Grajena 37/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 1560206. gnw-118474
Pfeifer Stjepan, Ormoška 19, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 1009646. gnn-118808
Ponebšek Andreja, Gradiške laze 9, Šmartno pri Litiji, osebno izkaznico, št. 724112.
gnt-118952
Posavec Peter, Partizanska 43, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 998050.
gnr-118654
Požar Neva, Groharjeva ulica 14, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 1356575. gne-118667
Pučić Žan, Galicija 68/c, Žalec, osebno
izkaznico, št. 1246598. gnv-118500
Rehberger Katja, Češnjica 43, Železniki,
osebno izkaznico, št. 1309585. gnb-118770
Rodošek Marjan, Trg Dušana Kvedra 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 872107.
gnc-118819
Ropas Goran, Loke 17, Tabor, osebno izkaznico, št. 979859. gnb-118670
Rozman Angelca, Cerovci 6, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 1300021. gny-118822
Rozman Kristina, Cerovci 6, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 933920. gnb-118820
Rožman Sandra, Prešernova 8, Celje,
osebno izkaznico, št. 761436. gnq-118780
Rus Jožef, Poljče 34, Begunje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 216643.
gnq-118905
Sajovic Kristina, Dragatuš 16, Dragatuš,
osebno izkaznico, št. 242124. gnb-118470
Seebacher Herbert, Ptujska cesta 55, Maribor, osebno izkaznico, št. 347454.
gnt-118427
Selan Lea, Podreber 3, Polhov Gradec,
osebno izkaznico, št. 935118. gnq-118605
Senekovič Slavko, Dvorjane 90, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 983537.
gnp-118806
Sidar Alen, Troblje 22, Slovenj Gradec,
osebno izkaznico, št. 1001186. gno-118682
Sidar Katja, Troblje 22, Slovenj Gradec,
osebno izkaznico, št. 1001195. gnp-118681
Sidar Tatjana, Troblje 22, Slovenj Gradec,
osebno izkaznico, št. 241650. gnm-118684
Simonič Darja, Jakčeva 8, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 12832. gny-118922
Sitar Mirjam, Košiše 9/a, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 683288. gnw-118524
Slapar Luc Jan, Spodnje Pirniče 36/c,
Medvode, osebno izkaznico, št. 1202022.
gnf-118716
Slavec Bogomira, Rozmanova 29, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št. 767539.
gnk-118661

Zaletel Dragica, Stanežiče 65, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 533096.
gnm-118559
Završnik Janja, Smrekarjeva 18, Celje,
osebno izkaznico, št. 1415684. gne-118692
Zelenik Franc ml., Prvenci 22, Markovci,
osebno izkaznico, št. 1152568. gnt-118577
Zidarič Danilo, Pušenci 12/a, Ormož,
osebno izkaznico, št. 707275. gnf-118466
Zrimšek Milena, Lucan 27, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št. 1276192.
gnp-118656
Ževart Branko, Škalske Cirkovce 6, Velenje, osebno izkaznico, št. 1071729.
gnt-118502
Žibert Urška, Kajuhova 12, Kranj, osebno
izkaznico, št. 285710. gnr-118779
Žilavec Jožefa Marija, Belokranjska 27/a,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 1450311.
gnf-118691
Žlavs Alojz, Ivenca 20, Vojnik, osebno izkaznico, št. 1439591. gnv-118925
Žmauc Cecilija, Zagorci 25, Juršinci,
osebno izkaznico, št. 625221. gnh-118464
Žmavc Aleksandra, Sp. Jakobski dol 14,
Jakobski Dol, osebno izkaznico, št. 686314.
m-552
Žnidarič Nataša, Radizel, Ul. talcev 37,
Orehova vas, osebno izkaznico, št. 15871.
gnl-118535

Smej Novak Žan, Šafarsko 34, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 1304173. gnz-118471
Smolar Vlado, Lehen na Pohorju 37, Podvelka, osebno izkaznico, št. 740178.
gng-118865
Stojnšek Radko, Kupčinji vrh 33, Stoperce, osebno izkaznico, št. 298804.
gng-118440
Šauta Jože, Kozlarjeva pot 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 269607. gnv-118575
Šfiligoj Sergej, Šlandrov trg 39/a, Žalec,
osebno izkaznico, št. 954995. gny-118797
Šikman Darja, Sp. Škofije 53, Škofije,
osebno izkaznico, št. 1191595. gnn-118458
Šimbera Ivan, Gorenjska cesta 31/a, Radovljica, osebno izkaznico, št. 378571.
gnr-118579
Šimenc Karolina, Smrtnikova ulica 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 631180.
gnk-118936
Šmid Sonja, Društvena 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 289134. gnf-118766
Špan Jožef, Tesovnikova 47, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 814353. gns-118878
Štriker Marija, Zelen breg 16, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 268070.
gnw-118449
Šuligoj Vilko, Franca Baliča 3, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 1098378.
gnl-118660
Švab Andrej, Tomšičeva 30, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št. 1015587.
gns-118578
Švab Jožefa, Mlakarjeva 7, Kranj, osebno
izkaznico, št. 458755. gne-118942
Teodorovič Simon, Reboljeva 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 277926.
gnu-118526
Tomše Nina, Franca Rozmana Staneta 2,
Kranj, osebno izkaznico, št. 99169.
gny-118697
Trajkovski Aleš, Kraigherjeva 3, Postojna,
osebno izkaznico, št. 1387704. gno-118807
Trnar Srečko, Zidanškova 1, Velenje, osebno izkaznico, št. 1474732. gnw-118799
Tušar Gordana, Zlatek 49, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1213930. gnu-118451
Unger Franc, Glavna ulica 76, Lendava Lendva, osebno izkaznico, št. 628741.
gnc-118669
Uršič Kunej Pavla, Puhova ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1056664.
gnp-118481
Ušaj Bojan, Grčna 2, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 1235258. gnb-118445
Uštar Sabina, Dragomelj 39, Domžale,
osebno izkaznico, št. 990665. gne-118442
Uzelac Sandra, Brodarjev trg 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1483518.
gnr-118554
Valdhuber Vida, Svečina 19, Zgornja Kungota, osebno izkaznico, št. 1374617. m-566
Veberič Polona, Ul. II. Prekomorske brigade 30/a, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 357740. gnj-118791
Vejnović Branislava, Kajuhova 8, Radovljica, osebno izkaznico, št. AH 029130 - za
tujce. gnn-118583
Verhovšek Dušan, Kovinarska ulica 7, Celje, osebno izkaznico, št. 168787.
gnb-118795
Vesić Milan, Trg prekomorskih brigad 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 431998.
gnm-118509
Vinkovič Marijan, Stari trg 5, Veržej, osebno izkaznico, št. 867236. gnk-118461
Vodušek Martin, Partizanska cesta 49, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 440198.
gng-118665

Vozniška dovoljenja
Aberšek Žiga, Cankarjeva 76, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
46342, izdala UE Nova Gorica. gns-118728
Adamlje Irena, Šentvid pri Stični 38, Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1061410, reg. št. 11066, izdala UE Grosuplje. gnn-118833
Badalič Daniel, Šempas 61/c, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 22158,
izdala UE Nova Gorica. gnn-118633
Bahor Anton, Dragonja vas 7, Dragatuš,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
11, izdala UE Črnomelj. gnm-118484
Balažič Matej, Franja Kozarja 3, Veržej,
vozniško dovoljenje, št. S 310686, reg. št.
8730. gne-118892
Banič Jože, Koroška vas 6, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št.
21558, izdala UE Novo mesto. gnl-118589
Banovec Peter, Tušev dol 7, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9604.
gng-118565
Baznik Matej, Hrastje 18, Cerklje ob Krki,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
14790. gnt-118702
Bele Uroš, Ptujska cesta 40, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1492737, reg. št. 119812, izdala
UE Maribor. gny-118547
Belič Franc, Žabnica 52, Notranje Gorice,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1138959, reg. št. 102567, izdala UE Ljubljana. gni-118663
Bivic Ernest, Milje 31, Visoko, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1056036, reg.
št. 16868, izdala UE Kranj. gns-118753
Bombek Branko, Njiverce 1/a, Kidričevo,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 6114.
gnk-118636
Borovnjak Dušan, Preglov trg 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
686431, reg. št. 61023, izdala UE Ljubljana.
gns-118903
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Brajdič Damjan, Gazice 29, Cerklje ob
Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16835. gnb-118520
Bravec Zoran, Vreskovo 100, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7206, izdala UE Trbovlje. gni-118413
Brencl Mihael, Ul. Borisa Kraigherja 16,
Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
41329, izdala UE Ptuj. gne-118567
Brežnik Sabina, Rožni vrh 21, Šmartno v
Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1141276, reg. št. 43255. gnh-118514
Brumnik Anton, Gorče 20/c, Libeliče, vozniško dovoljenje, reg. št. 6339. gns-118428
Bulut Amela, Cesta revolucije 2/a, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1176392. gnb-118420
Carl Marko, Nikolaja Pirnata 18, Idrija, vozniško dovoljenje, št. S 1653396, reg. št.
7292. gnr-118533
Cigler Manja, Na produ 55, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18004, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnk-118411
Cigler Mihael, Na produ 55, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18047, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnl-118410
Ciuha Zdešar Mateja, Šujica 41, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1286354, reg. št. 227141, izdala UE Ljubljana. gnn-118758
Cotič Vinko, Magajnova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 185017,
reg. št. 90214, izdala UE Ljubljana.
gnz-118771
Crnolić Aldin, Zagrebška 74, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1632194,
reg. št. 125063, izdala UE Maribor.
gnk-118536
Černivec Andreja, Na Korošci 25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1503024, reg. št. 122751, izdala UE Ljubljana. gnz-118571
Černivšek Vojko, Sinja Gorica 31, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 9221,
izdala UE Vrhnika. gnu-118776
Čuček Rubin Blaženka, Pameče 110, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6322. gnu-118426
Čuden Miran, Cesta na grad 37, Sevnica,
vozniško dovoljenje, št. S 1702283, reg. št.
11139. gnq-118530
Ćorković Dušica, Trinkova 5, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12226, izdala UE Izola. gnj-118537
Dajčman Tanja, Veljka Vlahoviča 43, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
873294, reg. št. 104894, izdala UE Maribor.
gnf-118916
Dobnik Cvetka, Glavarstvo 1/b, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
8725, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnm-118763
Dobravc Verbič Tadej, Zgornje Gameljne
66, Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 1718383, reg. št. 212499,
izdala UE Ljubljana. gnk-118861
Dubravčić Milan, Zvirče 56, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 736135, reg.
št. 2706, izdala UE Tržič. gnn-118812
Ferhatović Enver, Levarjeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1487351, reg. št. 243791, izdala UE Ljubljana. gnh-118964
Ferk Janez, Šentjanž nad Dravčami 37,
Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 6546, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnw-118824
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Filipič Vidko, Stanovišče 3, Breginj, vozniško dovoljenje, št. S 936150, izdala UE Tolmin. gnv-118425
Fišter Jurij, Dolenje Laknice 22, Mokronog, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
10491, izdala UE Trebnje. gnl-118435
Frank Alen, Pomjan 52, Šmarje, vozniško
dovoljenje, reg. št. 48412, izdala UE Koper.
gnk-118736
Fratar Andrej, Žižki 82, Lendava - Lendva,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 6755,
izdala UE Lendava. gnl-118785
Gjerek Branko, Dolnja Bistrica 28, Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 13288, izdala UE Lendava. gnr-118954
Gojkovič Uroš, Draženci 60/a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 45825,
izdala UE Ptuj. gnc-118544
Golob Vlasta, Vrhovnikova ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
810543, reg. št. 31113, izdala UE Ljubljana.
gnl-118710
Gostenčnik Franc, Šmihel 25, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
8463. gno-118507
Grabnar Helena, Trubarjeva cesta 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
886501, reg. št. 80328, izdala UE Ljubljana.
gno-118582
Gruden Miran, Ulica Mire Miheličeve 46,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 41/2003.
gnv-118725
Hansel Svetlana, Igriška 23/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 8180,
reg. št. 35792, izdala UE Maribor.
gnp-118881
Hanžeković Slavko, Nicina 13, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
14508, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnh-118539
Herman Barbara, Korytkova ulica 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1715604, reg. št. 171093, izdala UE Ljubljana. gnz-118596
Hinterrgger Primož, Zg. Hoče 11, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1534024, reg. št. 113496. gns-118503
Hlača Branko, Stomaž 8/a, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6163, izdala UE Sežana. gnh-118414
Homar Marjanca, Maroltova ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
632921, reg. št. 47557, izdala UE Ljubljana.
gni-118938
Hrastovec Klemen, Zajasovnik 20, Vransko, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1383317, izdala UE Žalec. gnn-118683
Hribernik Dušan, Partizanska cesta 7, Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
16431, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnh-118889
Hvastija Darka, Vojkova cesta 73, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
811721, reg. št. 108117, izdala UE Ljubljana.
gnz-118846
Ivanović Suzana, Gorenjskega odreda 16,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1460612, reg. št. 53565, izdala UE Kranj.
gnj-118912
Jager Mirko, Pod gozdom 20, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 4934,
izdala UE Trbovlje. gnf-118416
Janežič Denis, Krmelj 20, Krmelj, vozniško dovoljenje, št. S 1772730, reg. št. 12518.
gnz-118696
Jerebinšek Magdalena, Lutrje 41, Ponikva,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S

648644, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnb-118545
Jerič David, Migolska gora 13, Mirna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 001040000,
reg. št. 8318, izdala UE Trebnje. gnp-118756
Jesih Alen, Spodnje Laze 27/a, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 22711, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnm-118734
Jesih Marija Tanja, Ulica Pohorskega bataljona 57, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 567425, reg. št. 39648, izdala
UE Ljubljana. gnr-118704
Jevič Momir, Letuš 110/e, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1563773, izdala UE Žalec. gnn-118783
Jevnikar Peter, Dol pri Trebnjem 8, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1555403, izdala UE Trebnje. gnb-118970
Jordan Marjan, Blasnikova ulica 29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
410687, reg. št. 23324, izdala UE Ljubljana.
gnr-118529
Karo Robert, Gerečja vas 13/a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40478, izdala
UE Ptuj. gnd-118893
Kastelic Marjana, Nad mlini 33, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35309,
izdala UE Novo mesto. gng-118415
Kaurin Desimir, Radvanjska cesta 72, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
303850, reg. št. 78339, izdala UE Maribor.
gnr-118679
Kelc Vinko, Prisojna ulica 59, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 874082,
reg. št. 54369, izdala UE Maribor.
gnq-118655
Klemenc Andrej, Šmartno 27, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. S 1640998, reg. št.
52100, izdala UE Kranj. gnc-118894
Klinar Ljubomir, Plavški rovt 1/e, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BCDGH, št. S
866819, izdala UE Jesenice. gnc-118419
Kocbek Jana, Milje 47, Visoko, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1194435, reg. št.
49130, izdala UE Kranj. gnr-118504
Kodrin Pušnik Janete, Na Šancah 80, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 4916, izdala UE Ravne na Koroškem. gnd-118418
Koprivec Karmen, Lesno brdo 64, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8216,
izdala UE Vrhnika. gnz-118525
Korošec Silvester, Murnova 1, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1741887, reg. št. 35361. gnl-118885
Kos Alenka, Luče 1, Luče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10311, izdala UE
Mozirje. gnh-118564
Kosmač Rudolf, Konjski vrh 30, Luče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10890, izdala
UE Mozirje. gnn-118708
Kotnik Bojan, Trnoveljska c. 94, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 881372.
gnq-118955
Kovačič Ivan, Vogrsko 170/a, Volčja Draga, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
4391, izdala UE Nova Gorica. gne-118742
Kozar Aleš, Mlakarjeva 56, Trzin, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 787015, reg. št.
28559, izdala UE Domžale. gnc-118469
Koželj Gašper, Savska cesta 36, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1591280, reg. št. 31480, izdala UE Domžale. gnz-118875
Krapež Miran, Otlica 31, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1335302,

45 / 16. 5. 2003 / Stran 2649

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

reg. št. 9082, izdala UE Ajdovščina.
gnv-118800
Krevh Marija, Trg 42/a, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12676, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnv-118550
Krhen Josip, Hermanova 11, Sevnica, vozniško dovoljenje, št. S 923266, reg. št. 9979.
gnr-118829
Krpan Skomina Anka, Vodnikova 8, Dornberk, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31368, izdala UE Nova Gorica. gnq-118630
Krušič Marjan, Cesta IV prekomorske 50,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 123558, reg. št. 2940, izdala UE Ajdovščina. gnu-118801
Kuljaj Miran, Gabrje, Kavce 5, Brusnice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7608, izdala UE Novo mesto. gnb-118720
Lapornik Bojan, Sedraž 17/a, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 964286.
gnf-118541
Leskovar Andrej, Čopova 6, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 8762,
izdala UE Brežice. gnu-118976
Lukan Simona, Zadružna pot 5, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4949, izdala UE Logatec. gnd-118593
Luzar Sandra, Hladilniška pot 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1343208, reg. št. 230909, izdala UE Ljubljana. gnp-118831
Mackošek Željko, Cesta Kozjanskega
odreda 4, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 4530, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnn-118787
Mačkošek Marjan, Kidričeva ulica 2, Laško, vozniško dovoljenje, kat. ¸BFGH, št. S
398186. gnd-118643
Madjar Barbara, Čopova 2, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 36796.
gno-118732
Malečkar Melita, Topolc 80, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
691394, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnr-118979
Maletić Marija Mojca, Okiškega ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1455204, reg. št. 227990, izdala UE Ljubljana. gno-118982
Marzidovšek Iztok, Zbelovo 13/a, Loče
pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13358. gnn-118733
Mazej Sanda, Cesta II. grupe odredov 2/a,
Celje, vozniško dovoljenje, št. S 1047853,
reg. št. 39702. gnx-118956
Mermolja Jana, Prvačina 111/a, Prvačina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 46096,
izdala UE Nova Gorica. gnx-118448
Mešić Vedran, Kamnica 16, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1368952, reg. št. 215725, izdala UE Ljubljana. gnv-118775
Mezeg Frančišek, Gosposka ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1779142, reg. št. 43510, izdala UE Ljubljana. gnf-118516
Miklavčič Franci, Hudanje 1, Škocjan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 21021,
izdala UE Novo mesto. gnx-118548
Misimi Abdičerim, Trg svobode 24, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
7039, izdala UE Trbovlje. gne-118517
Mlakar Marija, Prihova 11/a, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7691, izdala UE Slovenske Konjice. gnz-118896
Mohar Vid, Sinja Gorica 75, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14145, izdala
UE Vrhnika. gnc-118944

Rožman Sandra, Prešernova 8, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1339366,
reg. št. 46359. gng-118540
Stanković Goran, Kardeljev trg 3, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23459, izdala UE Velenje. gne-118492
Sternad Dušan, Ulica Koroškega bataljona 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1136688, reg. št. 94818, izdala UE Ljubljana. gnf-118591
Strmšnik Anton, Tomšičeva 47, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 9080, izdala UE Slovenj Gradec.
gnb-118745
Šapec Marija, Prisoje 8, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 14880,
izdala UE Koper. gni-118417
Šauta Jože, Kozlarjeva pot 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1368252, reg. št. 57084, izdala UE Ljubljana. gnw-118574
Šimenc Karolina, Smrtnikova ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
513845, reg. št. 57623, izdala UE Ljubljana.
gnl-118935
Špec Uroš, Gorenje Kamenje 4/a, Dobrnič, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1556103, reg. št. 12930, izdala UE Trebnje.
gnx-118573
Špeh Evgen, Sp. Škofije 40/f, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 47048.
gni-118888
Števanja Marica, Cesta na Markovec 14,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 21899. gng-118890
Štorman Urška, Reška cesta 57, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1411632,
izdala UE Žalec. gnp-118981
Šuligoj Vilko, Franca Baliča 3, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5733, izdala UE Nova Gorica. gnl-118635
Šuster Uroš, Zagrad 32/a, Celje, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 1037104, reg. št.
41510. gnq-118880
Švab Andrej, Tomšičeva 30, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 1650, izdala UE Slovenj Gradec.
gni-118538
Tiganj Arnel, Ul. Matije Blejca 12, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 22741,
izdala UE Kamnik. gnt-118902
Tomšič Mojca, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189296, reg. št. 156626, izdala UE Ljubljana. gnz-118721
Tursanović Ćazim, Štrekljeva ulica 24, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1277358, reg. št. 107619, izdala UE Maribor. gnw-118924
Tušar Aleksandra, Šebrelje 15, Cerkno,
vozniško dovoljenje, reg. št. 11440.
gnl-118510
Tušar Gordana, Zlatek 49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 354225,
reg. št. 117405, izdala UE Ljubljana.
gnv-118450
Urlep Danijel, Slatno 18, Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
1977, izdala UE Hrastnik. gnj-118412
Uršič Kunej Pavla, Puhova ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
585883, reg. št. 78355, izdala UE Ljubljana.
gnq-118480
Velušček Nejc, Ulica 25. maja 5, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
42281,
izdala
UE
Nova
Gorica.
gnm-118634

Mravlja Matjaž, Sorška cesta 17, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 12491, izdala UE Škofja Loka. gnr-118729
Naglič Barbara, Reteče 110, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
26750, izdala UE Škofja Loka. gnl-118985
Novak Borivoj, Domanjševci 37, Križevci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 11367.
gnp-118731
Obreza Jurij, Dragomerška cesta 66,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, reg. št. 9093, izdala UE Vrhnika.
gnk-118711
Osrajnik Bojana, Krčevinska 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A - 50km/h,BGH,
št. S 1692630, reg. št. 125911, izdala UE
Maribor. gnw-118699
Ozebek Darjan, Most na Soči 38, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, št. S 001338044,
izdala UE Tolmin. gnt-118627
Pantar Maja, Cesta na stadion 24, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3981,
izdala UE Kočevje. gnp-118531
Per Matejka, Spodnji Petelinjek 4, Blagovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1300328, reg. št. 33789, izdala UE Domžale. gnp-118906
Perčič Simon, Parmova 1, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 594305, izdala
UE Litija. gnc-118769
Peruzzi Aleš, Hosta 16, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 23207,
izdala UE Škofja Loka. gnm-118434
Petar Zvonko, Meža 154, Dravograd, vozniško dovoljenje, št. 4301. gnt-118827
Peternel Alenka, Zgornje rute 4, Gozd
Martuljek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1175005, izdala UE Jesenice. gnp-118631
Petrič Alojz, Hočka cesta 2, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 852138, reg.
št. 6421. gnn-118958
Pihlar Marija, Prešernova 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 248134,
reg. št. 4905. gnc-118694
Popič Franc, Podgorje 1/a, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 8126. gny-118747
Požar Neva, Groharjeva ulica 14, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15149, izdala UE Kamnik. gnf-118666
Radoslav Dalibor, Gramscijeva 11, Piran Pirano, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11023, izdala UE Piran. gno-118632
Ramovš Gregor, Golnik 160, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1141036,
reg. št. 47565, izdala UE Kranj. gnf-118866
Rančan Bogdan, Goriška 1, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1520529,
reg. št. 12808. gny-118497
Rebek Irena, Ulica XXX. divizije 3/a, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
48126, izdala UE Nova Gorica. gnx-118423
Rezelj Nada, Dolenja Pirošica 6, Cerklje
ob Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13801, izdala UE Brežice. gnp-118706
Ropas Goran, Loke 17, Tabor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1396918, izdala
UE Žalec. gnz-118671
Rošič Olga, Stražiška 28, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 22276, izdala
UE Kranj. gnq-118730
Rotman Urša, Vosek 14/e, Pernica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1092423,
reg. št. 109944. gnq-118680
Rožman Jakob, Boračeva 55/a, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8418, izdala UE Gornja Radgona. gnb-118895
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Verbič Liljana, Mačkov kot 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 930880,
reg. št. 146986, izdala UE Ljubljana.
gnb-118595
Vidic Božidar, Suhor pri Dol. T. 12, Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 9567, izdala UE Novo mesto. gns-118628
Vinšek Jakob, Bezena 56, Ruše, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 587184, reg.
št. 4906, izdala UE Ruše. m-562
Voglar Dušan, Makedonska 39/b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
441459, reg. št. 26673, izdala UE Maribor.
gny-118826
Vučković Dragan, Janka Puclja 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 641781,
reg. št. 35288. gny-118422
Vuga Kristijan, Gonjače 10, Kojsko, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 47573, izdala UE Nova Gorica. gnj-118737
Zadnik Nevica, Gradišica 10, Materija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12185, izdala
UE Sežana. gnr-118629
Zarnik Katja, Suhadole 59/b, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20811, izdala
UE Kamnik. gnc-118744
Zgonc Gašper Jaka, Prušnikova 54, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1593136, reg. št. 253651, izdala UE
Ljubljana. gnm-118609
Zorc Tatjana, Za mostičkom 4, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1502203, reg. št. 143767, izdala UE Ljubljana. gne-118792
Zrimšek Milena, Lucan 27, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 2202. gnj-118637
Zukovič Olga, Zaloška cesta 78/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
388999, reg. št. 107329, izdala UE Ljubljana. gnx-118923
Žamavc Aleksandra, Sp. Jakobski dol 14,
Jakobski Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1484763, reg. št. 13262, izdala UE
Pesnica. m-553
Žaucer Anita, Spodnji Slemen 35, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1158942, reg. št. 1073, izdala UE Ruše.
m-561
Ževart Branko, Škalske Cirkovce 6, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1257455, reg. št. 16703, izdala UE Velenje.
gnu-118501
Žiberna Tomaž, Prešernova ulica 2/c, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 7121, izdala UE Postojna. gnl-118735
Žibert Gregor, Brodarjev trg 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 974057,
reg. št. 200526, izdala UE Ljubljana.
gnm-118988
Žmavc Branko, Bojsno 2, Bizeljsko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 15459, izdala
UE Brežice. gnd-118568
Žmavc Veronika, Kraigherjeva 23, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6758,
izdala UE Ptuj. gnd-118743

Zavarovalne police
Adriatic zavarovalna družba d.d., Koper,
PE Ljubljana, preklicuje: police preizkusne tablice AA-PT št. 19695, 19707, 22055,
22061, polico za zavarovanje živali ŽI/01 št.
29875, zeleno karto št. 877000, 905112,
potrdilo o vinkulaciji PV-2 št. 13743, 15699.
Ob-93899
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Ambrožič Tanja, Cesta borcev 3, Radomlje, zavarovalno polico, št. 00101442415, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnv-118675
Amon Edvard, Pristava pri Lesičnem 10,
Lesično, zavarovalno polico, št. 101247919,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-555
Bajde Nevenka, Pot na Polšco 17, Krško, zavarovalno polico, št. 856402.
gnl-118610
Črešnovar Franc - avtoprevozništvo s.p.,
Sp. Rečica 68, Rečica ob Savinji, zavarovalno polico, št. 500339, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d.. gnl-118760
DIMNIKARSTVO DOVRTEL, d.o.o., Koroška cesta 45, Kranj, zavarovalno polico,
št. AO 522274, AO 526372 in AO 497178,
izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gno-118432
Djura Minka, Pionirska ulica 2, Domžale,
zavarovalno polico, št. 910208, izdala zavarovalnica Tilia. gni-118688
Javornik Dušan, Brezina 6/a, Brežice, zavarovalno polico, št. 530510, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnj-118887
Kemperl Ciril, Rožično 9/a, Kamnik, zavarovalno polico, št. 493978. gnr-118404
Lipovec Boštjan, Vrhovci, Cesta V/4,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 899458,
izdala zavarovalnica Tilia. gnc-118394
Mahnič Valentin, Seča 82, Portorož - Portorose, zavarovalno polico, št. 1161258, izdala zavarovalnica Adriatic d.d. Koper.
gnw-118549
MDS - IT d.d, Parmova 14, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0498149, za vozilo
FORD-D MONDEO 1,8 GLS, leto izdelave
1997, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnh-118939
Mihelič Janja, Sodevci 11, Stari trg ob
Kolpi, zavarovalno polico, št. 953704, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gno-118882
Mitrović Nada, Kunaverjeva ulica 9, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 883759, izdala
zavarovalnica Tilia. gnv-118975
Mušič Manca, Frankovo naselje 68, Škofja Loka, zavarovalno polico, št. 714770, izdala zavarovalnica Tilia. gng-118590
Nikolič Predrag, Ul. Rudija Papeža 1,
Kranj, zavarovalno polico, št. 951096, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnq-118405
Novak Marija, Kriška vas 4, Višnja Gora,
zavarovalno polico, št. 887285, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gny-118647
Pezdirc Bogdan, Na bregu 34, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 957732, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnj-118612
Praprotnik Bojan, Malgajeva 17, Maribor,
zavarovalno polico, št. 00101458318, izdala zavarovalnica Slovenica. m-580
Ristič Oliver, Frankovo naselje 61, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. 766471, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gns-118403
Roškar Bojan, Lackova cesta 269, Limbuš, zavarovalno polico, št. 101546613, izdala zavarovalnica Slovenica. m-573
Šetinc Marko, Pavšičeva ulica 6, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 101478243, izdala zavarovalnica Slovenica. gne-118542
Tomšič Ljubica, Vrhovci, Cesta X/11,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 870481,
izdala zavarovalnica Tilia. gnx-118973
Unger Marija, Cirkovce 72, Cirkovce, zavarovalno polico, št. AO 582480, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gny-118397
Vodišek Danica, Udarniška 7, Štore, zavarovalno polico, št. 497487, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gne-118617

Spričevala
Ahačič Pavel, Cankarjeva cesta 22, Tržič,
spričevalo o končani OŠ Heroja Bračiča v
Tržiču, izdano leta 1971. gnu-118576
Arh Melitka, Drobinsko 10, Gorica pri Slivnici, spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, izdano leta 1990.
gnr-118879
Ašenberger Robert, Železno 5/a, Žalec,
zdravniško spričevalo, št. P 1852/02, izdano
16. 7. 2002. gnw-118749
Bajram Kadri, Litijska cesta 81/a, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Janeza Levca v
Ljubljani, izdano leta 1990. gnq-118755
Ban Vesna, Birčna vas 64, Novo mesto,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo mesto.
gnp-118581
Bilobrk Ana, Tomšičeva 41, Slovenj Gradec, spričevalo 2. letnika Poklicne in srednje
ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano leta
2000/2001. gny-118622
Borštnar Shalabiyeh Sami, Linhartova cesta 68, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2002.
gns-118707
Brezovnik Andreja, Stržovo 40, Mežica,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske in
poklicne šole Slovenj Gradec, smer podjetniško poslovanje, poslovni tehnik. gnb-118399
Budja Dejan, Vončinova ul. 9, Maribor, indeks, št. 81559824. m-560
Cerkvenik Bren Vida, V Murglah 249, Ljubljana, indeks, št. 44000335, izdala Akademija za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. gnn-118983
Cizl Vladimir, Piršenbreg 49, Globoko,
spričevalo 6. razreda OŠ Globoko, št. 50/85,
izdano 25. 6. 1985. gnc-118619
Cvetkov Aleksandar, Sergeja Mašere 3,
Koper - Capodistria, spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper, izdano leta 2002. gnw-118624
Čerina Zlatko, Preradovičeva 33, Maribor,
zaključno spričevalo Železniško prometne šole Maribor, izdano leta 1988. m-564
Čorko Lidija, Radvanjska 92, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za trgovinsko dejavnost, izdano leta 1990 in 1991.
m-574
Čuček Miran, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
diplomo Srednje šole kovinarske in elektrotehnične usmeritve Krško, št. 601, izdana leta
1987. gng-118740
Dimec Nika, Ulica Angelce Ocepkove 2,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Ledina v Ljubljani, izdano leta 1996.
gnx-118723
Dimov Slavica, Frankovo naselje 61, Škofja Loka, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole v Kranju. gnu-118726
Erjavec Janez, Nova vas 8, Višnja Gora,
obvestilo o uspehu 5. letnika SESŠ Kranj,
smer energetik, izdano v šolskem letu
2001/02. gnq-118884
Fischer Matej, Brinje, cesta I/47, Grosuplje, spričevalo 3. letnika Srednje šole tehničnih strok Šiška - smer elektronik. gnu-118676
Fras Hedvika, Dornava 94/a, Dornava, zaključno spričevalo Srednje gostinske šole smer natakar, izdano leta 1980. m-571
Frece Anja, Zajelše 5, Dol pri Ljubljani,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnh-118914
Gaube Metka, Jareninska cesta 51, Šentilj
v Slov.goricah, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole, izdano leta 2002. m-565
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Gladež Andrej, Koroška ulica 20, Slovenj
Gradec, indeks, št. 29005844, izdala Naravoslovnotehnična fakulteta v Ljubljani.
gnm-118959
Gobec Manja, Dole 24, Šentjur, spričevalo o končani OŠ Franja Malgaja Šentjur, izdano leta 2000. gnc-118494
Godec Sergej, Bevkova 2, Ajdovščina, indeks, št. 41210001, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnu-118901
Gril Boštjan, Bratislavci 54/a, Polenšak,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske šole Maribor - smer slaščičar. m-557
Grosek Miran, Na otoku 8, Celje, letno
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje kemijske
šole Ruše, izdano leta 1981 in 1982.
gnt-118402
Hartman Klemen, Žirovnica 34, Žirovnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole Kranj, izdano leta 1994.
gng-118719
Higlil Miran, Janka Sernca 68, Maribor,
diplomo Srednje družboslovne šole Maribor,
izdana leta 1986. m-563
Horvat Jože, Muretinci 37/c, Gorišnica,
zaključno spričevalo Elektro strojne šole, izdano leta 1974. m-568
Karahmetović Admir, Zidanškova 7, Velenje, spričevalo 1 in 2. letnika Rudarske šole.
gni-118488
Kavčič Janja, Ljubljanska cesta 27, Horjul, indeks, št. 18010126, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani. gnw-118649
Kesić Đorđe, Ulica Slavka Gruma 68, Novo mesto, spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2002. gns-118978
Kimovec Nataša, Cesta 14. divizije 12, Maribor, zaključno spričevalo Srednje prometne
šole Maribor, izdano leta 1993. m-572
Koklj Aleš, Kersnikova 9, Maribor, spričevalo 3. letnika III gimnazije v Mariboru, izdano
leta 1998. m-549
Korbar Brigita, Trg 3, Radeče, spričevalo
1. letnika Srednje šole Zagorje - smer gospodinjske storitve, gospodinja - oskrbnica, izdano leta 1994. gns-118928
Kovač Alen, Gornje Lepovče 68, Ribnica
na Pohorju, spričevalo o zaključnem izpitu
Strojna in poklicna šola Bežigrad Ljubljana,
izdano leta 2002. gnu-118751
Koželj Gregor, Linhartova cesta 80, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
strojništvo, izdano leta 1994/95. gnz-118646
Krivec Evgen, Brunov drevored 19, Tolmin, spričevalo o zaključnem izpitu Zdravstvene šole v Novi Gorici - zdravstveni tehnik,
izdano leta 1999. gnw-118674
Križman Marjan, Ižanska cesta 338, Ljubljana, diplomo Srednje kovinarske in cestnoprometne šole Škofja Loka, št. 44/KS-84,
izdana 23. 6. 1984. gnv-118650
Kuhar Sara, Cesta dveh cesarjev 33, Ljubljana, spričevalo od 1 do 6. razreda OŠ Milana Šušteršiča v Ljubljani. gnd-118968
Lah Uršula, Dergomaška 83, Ljubljana, indeks, št. 20980085, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gni-118713
Lausegger Boris, Ravne 96/a, Šoštanj,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole
Kranj, izdano 27. 6. 1981. gnf-118616
Levstik Matej, Podsreda 74, Podsreda, zaključno spričevalo SŠCT Celje, izdano leta
1999. m-578
Lončarič Predrag, Kajuhova ulica 13, Kidričevo, spričevalo 2. letnika Poklicne in tehnične strojne šole Ptuj. gny-118626
Lužar Špela, Zofke Kvedrove 30, Ljubljana, spričevalo o d 1 do 4 razreda Srednje

Zdešar Tomaž, Rožna dolina, Cesta X/13,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Cene Štupar. gns-118478
Zdešar Tomaž, Rožna dolina, Cesta X/13,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za voznike motornih vozil v Ljubljani, izdano
leta 1971. gnr-118479
Zupančič Tomislav, Dolenje Ponikve 9,
Trebnje, spričevalo 1. letnika Srednje elektro
šole v Novem mestu. gnv-118900
Zupanič Klavdija, Kungota 61, Kidričevo,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole Ptuj, izdano leta 1991. m-577
Žabkar Irena, Preglov trg 2, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Hotelske šole v
Ljubljani, izdano leta 1981. gnn-118608

glasbene šole v Ljubljani, izdano leta 1990,
11991, 1992 in 1993. gnz-118946
Malič Anđelko, Carpaciev trg 1, Koper Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole za voznike motornih vozil, izdano
leta 1987 v Postojni. gnx-118398
Marinković Andreja, Cesta 24. junija 78,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnh-118689
Masleša Marko, Kvedrova 4, Koper - Capodistria, indeks, št. 20980395, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnq-118455
Nemivšek Diana, Miklavž 2, Tabor, spričevalo o končani OŠ Vransko. gne-118767
Novljan Marko, Celovška cesta 145/a,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za gostinstvo
in turizem, smer turistični tehnik, izdana leta
1987. gnt-118452
Plavčak Zvonko, Zrkovci 67, Maribor, spričevalo o končani OŠ pri Delavski univerzi v
Mariboru, izdano leta 1988. m-550
Poropat Ivan, Goriška 15, Maribor, potrdilo za voznika organizatorja in spremljevalca
izrednih prevozov, izdano na Ministrstvu za
promet in zveze, dne 6. 11. 2000. m-558
Prevalšek Marijan, Nedelišče Ligaja 2/a,
Čakovec, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene šole Ivana kavčiča v Ljubljani, izdano
leta 1976. gnu-118601
Pušnik Matej, Brezno 3/d, Laško, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehniške šole Celje, izdano leta 1995. gnh-118614
Rot Špela, Rakitna 81/a, Preserje, spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske šole in
gimnazija Ljubljana, izdano leta 2002.
gnc-118648
Rozman Matej, Podvin 208, Žalec, spričevalo 1. letnika Vrtnarske šole v Celju, izdano leta 2001. gnh-118739
Seferovič Ernes, CKO 16, Senovo, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Krško, izdano leta 1999. gnt-118602
Skaza Ines, Ljubljanska ulica 19/b, Maribor, diplomo Srednje šole za gostinstvo in
turizem v Mariboru. m-559
Skubic Frančišek, Gabrje pri Stični 20,
Ivančna Gorica, diplomo Elektrogospodarskega šolskega centra Maribor, Enota za izobraževanje odraslih v Kranju, izdana leta 1971.
gni-118738
Strle Zdenka, Ižanska cesta 336, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Tone Tomšiča,
izdano leta 1979, izdano na ime Pozaršek
Zdenka. gne-118592
Šakanović Minka Maja, Pot na Rakovo jelšo 303, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 1992, izdano na ime Hrnčič.
gnw-118899
Šobot Darja, Ul. Tuga Vidmarja 10, Kranj,
spričevalo 8. razreda OŠ France Prešeren v
Kranju, izdano leta 1994. gnu-118401
Štebal Andrej, Vikrče 13, Ljubljana Šmartno, indeks, št. 12130080988, izdala Višja
strokovna šola za telekomunikacije in promet
v Ljubljani. gno-118532
Šteble Mirjam, Javornik 60, Ravne na Koroškem, spričevalo Centra srednjih šol Velenje, izdano leta 1993/94. gno-118886
Udovič Jože, Štefetova 32, Šenčur, spričevalo o zaključnem izpitu šole BB Kranj, poklic voznik, izdano 7. 10. 1997. gnb-118920
Verstovšek Špela, Gafenauerjeva 5, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu ŠC PET
Ljubljana, izdano leta 2001. gnx-118877
Vogrin Marko, Prešernova 10, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSŠ Maribor, izdano leta 1999. m-570

Ostali preklici
ATMAN d.o.o., Cesta dveh cesarjev 40/c,
Ljubljana, licenco št. 0001632/31 za tovorno
vozilo z reg. oznako LJ J4-34Z. gne-118917
AVTO TRIGLAV d.o.o., Dunajska 122,
Ljubljana, potrdilo za registracijo uvoženega
vozila, št. šasije ZFA18200004934767.
gnn-118433
AVTOTRANSPORTI KASTELEC s.p., Adamičeva 57, Grosuplje, italijansko cemt dovolilnico, št. 151. gnb-118395
Bašl Franc, Pesnica 34/c, Pesnica pri Mariboru, delovno knjižico, reg. št. 2619, ser. št.
649294. m-554
Bekanović Miha, Sarsko 5/b, Ig, dijaško
izkaznico, izdala Srednja ekonomska šola v
Ljubljani. gnd-118393
Bivic Ernest, Milje 31, Visoko, potrdilo o
usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-3602/94. gnr-118754
Božič Kristian, Kunaverjeva ulica 6, Ljubljana, delovno knjižico. gnw-118499
Chelmencius Marina, Gosposka 20, Celje, delovno knjižico, reg. št. 670. m-575
Cvetković Aleksandra, Put Lovrankini 21,
Rijeka, študentsko izkaznico, št. 31220206,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gny-118722
Čerček Peter, Pod kostanji 43, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta
Plečnika. gnk-118911
Damiani Luciano, Pot pomorščakov 16,
Portorož - Portorose, vpisni list za čoln, št.
02/3-3859/00 za ladjo VČ - 2775.
gnh-118764
Debelec Simon, Agrokombinatska cesta
36, Ljubljana, delovno knjižico. gnw-118724
Dobaj Romana, Grčarjeva 20, Maribor, delovno knjižico. m-569
Dolžan Peter, Ulica Zalog 4, Deskle, študentsko izkaznico, št. 19346878, izdala Ekonomska fakulteta. gnx-118748
Erjavšek Ksenija, Groharjeva ulica 20,
Kamnik, delovno knjižico. gnw-118774
Ferjan Maja, Župančičeva ulica 15, Idrija,
študentsko izkaznico, št. 01097314, izdala
Pedagoška Fakulteta v Ljubljani. gnx-118673
Fujan Martin, Tomšičeva 11, Kamnik, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. gnd-118718
GLIHATRANS, Mirko Gliha s.p., Cesta 15,
Veliki Gaber, CEMT dovolilnico št. 0045 za
prevoz blaga v mednarodnem cestnem prometu, izdala Obrtna zbornica Slovenije.
gnq-118830
GLIHATRANS, Mirko Gliha s.p., Cesta 15,
Veliki Gaber, kreditno kartico AS24, št.
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607718/0010, veljavna do 05/2004, izdalo
podjetje Poil d.o.o. Ljubljana. gno-118832
Grašič Anton s.p., AVTOPREVOZNIK, Polica 5, Naklo, nemško dovolilnico za mednarodni tovorni promet št. 0892 s črtno kodo
27891, izdala OZS, Ministrstvo za promet in
zveze RS. gni-118513
INTEREUROPA TRANSPORT D.O.O.,
Vojkovo nabrežje 32, Koper - Capodistria, licenco za tovorno vozilo Mercedes Actros
2543L, reg. št. KP 66-17P, št. licence
0000104/03174/184, izdana 25. 7. 2002.
gns-118703
Joranovič Zvone, Seidlova cesta 52, Novo mesto, izkaznico vojnega veterana, št.
005901, izdana 12. 1. 1998. gnv-118625
JULON d.d., Letališka cesta 15, Ljubljana, kotelno knjižico za tlačno posodo št. 1133,
proizvajalec Metalna Maribor, leto izdelave
1980. gnp-118431
Kakša Emil, Cesta 4. maja 21, Cerknica,
potrdilo o opravljenem pomočniškem izpitu
Strokovno izobraževalnega centra v Domžalah. gno-118986
Karlovšek Aleš, Tomšičeva 13, Slovenj
Gradec, delovno knjižico. gnz-118746
Kerin Laura, Marija Gradec 58, Laško, študentsko izkaznico, št. 61173325. m-567
Kocbek Jana, Milje 47, Visoko, študentsko izkaznico, št. 25006232, izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani. gnq-118505
Kolar Slavko, Podklanc 15, Dravograd, delovno knjižico. gnj-118512
Krznar Sonja, Strojna 16, Prevalje, delovno knjižico. gnf-118741
Kump Sebastijan, Koroška cesta 69, Maribor, delovno knjižico, reg. št. 10602. m-556
Kveder Marjan, Prevoje pri Šentvidu 125,
Lukovica, dovoljenje o plovnosti zrakoplova,
št. vpisa v register 1106, reg. št. zrakoplova
S5-PMK. gns-118678
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Lesjak Miloš, K cerkvi 5, Orehova vas,
delovno knjižico, reg. št. 709. m-576
Ličen Mihael, Kraigherjeva 30, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 81529100. m-581
Malovrh Vincenc, Pirčeva ulica 28, Vodice, delovno knjižico. gnc-118644
Markoč Mihael, Dolnji Slaveči 138, Grad,
študentsko izkaznico, št. 06200031, izdala
Visoka šola za socialno delo v Ljubljani.
gnd-118518
Miklavčič Rok, Prušnikova 32, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 71000114, izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani. gnm-118984
Mrakič Vasja, Dolje 27, Tolmin, študentsko izkaznico, št. 6400463. gno-118611
Nikolić Tomislav, Šenkova ulica 1, Ljubljana, delovno knjižico. gnj-118937
Pes Floki, Ambrož pod Krvavcem 7, Cerklje na Gorenjskem, delovno knjižico, izdana
na ime Slatnar Flori. gnp-118960
Popovič Vojkan, Ul. S. Gregorčiča 33, Radovljica, delovno knjižico. gnu-118551
Presečnik Urška, Lenart 2, Gornji grad,
študentsko izkaznico, št. 01097309, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnt-118777
Pucer Edi, Jadranska cesta 80, Ankaran Ankarano, vpisni list za čoln, št.
01-03-603/1-1995, reg. št. IZ - 961.
gnm-118934
Rataj Reka, Kajuhova 3/a, Maribor, vpisni
list za čoln, št. 02/03-2990/94, izdan 3. 6.
1994 z označbo KP - 678. gnq-118805
Rečnik Marjetka, Rosalnice 26, Metlika,
delovno knjižico št. 15836, izdana 24. 7.
1995. gnv-118400
Snedic Janez, Štefetova 31, Šenčur, delovno knjižico, reg. št. 19097, izdana leta
1983 v Kranju. gng-118615
Strnad Teo Pino, Adamičeva cesta 3/a,
Grosuplje, delovno knjižico. gnj-118687

Sudec August, Hrastje-Mota 76, Križevci
pri Ljutomeru, delovno knjižico št. 1933.
gni-118613
Šorc Simon, Slavina 36, Prestranek, delovno knjižico. gnt-118727
Štefe Saša, Mlakarjeva ulica 70/a, Trzin,
delovno knjižico. gng-118815
Štolfa Tomaž, Veselova 13, Celje, študentsko izkaznico, št. 29006786. m-579
Štorman Urška, Reška cesta 57, Prebold,
študentsko izkaznico, št. 21017618, izdala
FDV v Ljubljani. gnu-118980
Štrumbl Tina, Levčeva 13, Medvode, dijaško izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska in
gimnazija Ljubljana. gnd-118768
TRANSPORT KRŠKO d.d., CKŽ 133, Krško, licenco, št. 0000370/00289/231 za
vozila TAM reg. št. KK M5-088, Mercedes Benz reg. št. KK A1- 040 in KK M5 - 086.
gnf-118891
Transport MMiklavc, Marjan Miklavc s.p.,
Cvetlična ulica 2, Nazarje, italijansko Cemt
dovolilnico, št. 10017. gno-118715
Umek Darja, Škrljevo 9, Šentrupert, študentsko izkaznico, št. 01097325, izdala Pedagoška fakulteta. gny-118672
Vidmar Alojzij, Podplešivica 67, Ljubljana,
delovno knjižico. gnr-118604
Vrhovec Levin, Jakhlova 14, Grosuplje,
študentsko izkaznico, št. 41940122, izdala
Medicinska
fakulteta
v
Ljubljani.
gny-118522
Žibert Jasmina, Blanca 21, Blanca, delovno knjižico, reg. št. 22261, izdana pri UE
Krško. gns-118803
ŽIVILA KRANJ, d.d., Cesta na Okroglo 3,
Naklo, izvod licence za opravljanje prevozov
blaga z vozilom Zastava, št. 0002089/33 z
reg. št. KR A3 -025, izdala GZ Slovenije.
gnq-118430

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-11
ZJN-12.B
ZJN-12.G
ZJN-12.S
ZJN-13.B
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S

2549
2549
2549
2559
2571
2578
2581
2586
2587

Javni razpisi

2589

Javne dražbe

2599

Razpisi delovnih mest

2600

Druge objave

2601

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

2603
2603

Evidenca statutov sindikatov

2603

Odločbe in sklepi po ZPOmK

2604

Objave gospodarskih družb
Odkupi poslovnih deležev družb

2604
2605

Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Nasprotni predlog

2605
2606
2635

Izvršbe in zavarovanja

2635

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Amortizacije
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici pogrešanih

2639
2639
2643
2643
2644

Sodni register, vpisi po ZGD
LJUBLJANA

2644
2644

Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

2644
2644
2644
2645
2645
2647
2650
2650
2651

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni list RS,
d.o.o. – Direktorica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS, d.o.o. – Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Internet
http://www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

