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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. 404-08-173/2003-2 Ob-94178
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji d.d.
Izvajalec po pooblastilu DARS za izved-

bo postopka: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za obrambo.

2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
št. 4, 3000 Celje.

Naslov pooblaščenca: Kardeljeva plo-
ščad 25, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in količina blaga, ki bo predvi-
doma naročeno v naslednjih 12 mesecih:
specialna vozila za reševanje ob nesre-
čah v predorih – 6 vozil; v okvirni vredno-
sti ca. 600,000.000 SIT.

4. Kraj dobave: Izobraževalni center za
zaščito in reševanje RS, Ig.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
MORS, Urad za logistiko, Služba za javna
naročila, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljub-
ljana, Sonja Jekovec, 01/471-23-57.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 14. 5. 2003.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 02-2003 Ob-94191
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, tele-
faks 01/589-73-47.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih:

– okoli 4.500.000 litrov reaktivnega
letalskega goriva (JET A1) in

– okoli 580.000 litrov letalskega
bencina (LL 100).

4. Kraj dobave: skladišča v Republiki
Sloveniji, ki jih zagotovijo ponudniki.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: /

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 5. 2003.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 343/03 Ob-94261
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: nakup radioizotopov.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
faks 01/522-27-64.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 5. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 110-1/03 Ob-94372
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Du-
najska 7, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: rekonstrukcija vozi-
ščne konstrukcije na avtocesti A1 od-
sek 0652 Brezovica–Vrhnika od KM
10,000 do KM 12,150.

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

ročila, če je določen: predvidoma v juniju
2003.

6. Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva dodatne informa-
cije: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotni-
kova 40, 1000 Ljubljana – AC Projekt
ZA VAC, Svit Černe, univ. dipl. inž. kom.,
tel. 01/306-82-52, 306-82-48, faks
01/306-82-51.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: izvedba del bi bila v maju
in juniju 2004.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 5. 2003.

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

Št. 17123-04-403-42/2003 Ob-94381
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve, Policija, Štefa-
nova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblasti-
lu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefano-
va ulica 2, 1501 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih po sklenitvi pogodbe: do-
bava pisarniškega materiala, v količinah,
glede na potrebe za obdobje dveh let.

4. Kraj dobave: dobava blaga bo na lo-
kacijah posameznih organizacijskih enot Mi-
nistrstva za notranje zadeve, Generalne po-
licijske uprave in Policijskih uprav, na ob-
močju celotne države.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: v mesecu juniju.

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Mini-
strstvo za notranje zadeve, Sektor za finance,
plan in investicije, Oddelek za investicije in
javna naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljublja-
na, Veronika Bajrič, tel. 01/472-40-54.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 5. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 404-01-95/2003 Ob-94401
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, Urad za investicije, tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: rekonstrukcija in
adaptacija objektov zavoda ter izgrad-
nja dveh stanovanjskih skupin za potre-
be VIZ Višnja Gora.

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

ročila, če je določen: objava javnega razpi-
sa predvidoma v juniju 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Proplus d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Maribor,
dodatne informacije: Bojana Sovič, tel.
02/250-41-10, faks 02/250-41-35, e-mail:
proplus@proplus.si.
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7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 5. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 002-01-231/03 Ob-94435
1. Naročnik: Občina Dornava.
2. Naslov naročnika: Občina Dornava,

Dornava 125, 2252 Dornava, tel.
02/754-01-10, faks 02/755-07-91, e-poš-
ta: obcina-dornava@siol.net.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izgradnja kanali-
zacije v naseljih Dornava in Mezgovci
in biološke čistilne naprave.

4. Kraj dobave: Dornava.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ob-
čina Dornava, Dornava 125, 2252 Dorna-
va, kontaktna oseba Jože Munda, tel.
02/754-01-10, faks 02/755-07-91, e-poš-
ta: obcina-dornava@siol.net.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 5. 2003.

Občina Dornava

Št. 404-01-96/2003 Ob-94491
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, Urad za investicije, tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: dokončanje grad-
benih, obrtniših in inštalacijskih del za
Morsko biološko središče Piran - I. faza.

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

ročila, če je določen: objava javnega razpi-
sa predvidoma v maju 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Urad za investicije, Trubarjeva 3, 1000 Ljub-
ljana, Branka Arnautović, univ. d.i.a., tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 19. 5. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

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

Popravek
Št. 1360/03 Ob-94417

V javnem razpisu za oddajo javnega na-
ročila z oznako JN 09/03: “Dobava opre-
me vodenja, zaščite in meritev za RTP
110/20 kV Grosuplje”, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 38 z dne 25. 4. 2003,
Ob-92678 se spremeni 15. točka, ki si se
pravilno glasi:

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

delež),
– dodatne funkcije zaščitnih naprav (8%

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

razreda 9000 (9001, 9002 ali 9003)
(3% delež).

Elektro Ljubljana, d.d.

Podaljšanje roka
za oddajo ponudb

Št. 345/03 Ob-94357
Obveščamo vas, da naročnik rok za od-

dajo ponudb, za oddajo naročila po odpr-
tem postopku za nakup koronarnih stentov,
objavljen v Uradnem list RS, št. 37 z dne
18. 4. 2003, Ob-92276, podaljšuje v skla-
du s 25. členom ZJN-1.

Novi rok za oddajo ponudb je 5. junij
2003 do 10. ure, v tajništvo v 2. nadstropju
Komercialnega sektorja Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1000 Ljubljana
in novi rok za odpiranje ponudb je v petek,

6. junij 2003 ob 10. uri v predavalnici 2,
v pritličju glavne stavbe Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana.

Klinični center Ljubljana

Podaljšanje roka
za oddajo ponudb

Št. 10/03 Ob-94632
V javnem razpisu za izbiro ponudnika za

dobavo goriva po sklopih:
1. 3.000 ton srednje težkega kurilnega

olja – mazuta;
2. 200.000 litrov ekstra lahkega kuril-

nega olja,
ki ga je naročnik Javno podjetje Energe-

tika Ljubljana, d.o.o., objavil v Uradnem li-
stu RS, št. 38 z dne 25. 4. 2003,
Ob-92560, se rok za oddajo ponudb poda-
ljšuje v skladu s 25. členom ZJN-1:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 6. 6.
2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe se lahko predloži po
pošti na naslov: Javno podjetje Energetika
Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali osebno v odsek
za javna naročila Javnega podjetja
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovško-
va 70, 1001 Ljubljana, 2. nadstropje,
soba 211.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 6. 2003 ob
11.30, na naslovu Javno podjetje Energeti-
ka Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1001
Ljubljana, pritličje, sejna soba.

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 5. 2003.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 02/03 Ob-94184
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10,

1330 Kočevje tel. 01/895-03-40 faks
01/895-16-97.

3. (a) Vrsta in količina blaga: ekstra
lahko kurilno olje – 750.000 litrov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1. do
31. 12. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Ko-
čevje, pri Urši Butala.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 30. 6. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpis-
no dokumentacijo: 12.000 SIT na TR
03113-1000088572 pri SKB d.d.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 1. 7. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Ko-
munala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330
Kočevje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 7. 2003 ob 12. uri na Komunali
Kočevje, d.o.o.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
ocenjene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik; plačilo bo v skladu s
ponudbo.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe; odločitev o sprejemu
bo predvidoma v desetih dneh.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80 točk, plačilni rok 20 točk; skupno je
možnih največ 100 točk.
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16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2003.

Komunala Kočevje, d.o.o.

Št. 333/03 Ob-94200
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

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

aparata za merjenje pljučne funkcije pri
dojenčkih in malčkih do 5. leta starosti.

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

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

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
cesta 14, 1000 Ljubljana/2. nadstropje –
tajništvo, vsak delovni dan med 9. in 12.
uro. Razpisna dokumentacija je na voljo do
23. 6. 2003. Ponudnik lahko zahteva do-
datne informacije pisno na faks
01/522-27-64 ali na e-mail; javna.na-
roc2@kclj.si.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila (UPJ) številka 01100-6030277894
sklic na številko 00 45-08-7599.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 6. 2003 do
10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 6. 2003 ob 10. uri – predavalni-
ca 2 – v pritličju glavne stavbe Kliničnega
centra, Zaloška 7, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti vključno z
DDV. Bančna garancija mora veljati do
23. oktobra 2003.

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

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

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

splošnih pogojev po 41 in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 22. oktobra 2003; predvideni datum
odločitve mesec julij 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 100%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki imajo pred nakupom raz-
pisne dokumentacije pravico do vpogleda
v predmetno razpisno dokumentacijo v ča-
su in prostoru kot je naveden v 7. točki te
objave.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 5. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 68 Ob-94201
1. Naročnik: Osnovna šola Trbovlje, Me-

stni trg 6, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Osnovna šole Tr-

bovlje, Mestni trg 6, 1420 Trbovlje, tel.
03/563-33-40 tajništvo, 03-563-33-50 or-
ganizator prehrane, faks 03/563-33-351.

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

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

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

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

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

Mestni trg 6, 1420 Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije:, Osnovna šola
Trbovlje, Mestni trg 6, 1420 Trbovlje – v
tajništvu šole, dodatna pojasnila in informa-
cije ponudniki dobe pri vodji prehrane Ro-
sani Vozel na tel. 03/56-33-350 vsak dan
od 10. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 13. 6. 2003,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od dneva objave
javnega razpisa dalje vsak delovni dan od
10. do 12. ure do dneva in ure, predvidene
za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 20% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na transakcijski
račun šole št. 01329-6030684064.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 6. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Trbovlje, Mestni
trg 6, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 6. 2003 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole Trbovlje, Mestni trg 6, 1420
Trbovlje.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 7. 2003.

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 14. 5. 2003.
Osnovna šola

Trbovlje

Št. 6650/03 Ob-94202
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje za distribucijo električne energije
d.d.

2. Naslov naročnika: Mirka Vadnova 3a,
Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
opreme in izvedba nadgradnje sistema
radijskih zvez.

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

4. Kraj dobave: Mirka Vadnova 3a,
4000 Kranj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso mogoče.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 8.
2003, konec januar 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Elektro
Gorenjska, d.d. Kranj, Mirka Vadnova 3a,
II. nadstropje, soba št. 212, po predhodni
enodnevni najavi po tel. 04/20-83-627 ali
faksu 04/20-83-600 z virmanskim dokazi-
lom o plačilu stroškov in obvezno navedbo
davčne številke.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih v
času od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov v višini 15.000 SIT (skupaj
z DDV) in navedbo davčne številke, na tran-
sakcijski račun št. 25100-9700516198,
Probanka Maribor.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 7. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d.
Kranj, Mirka Vadnova 3a, II. nadstopje, so-
ba št. 212.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo dne 1. 7. 2003
ob 10.30 v prostorih Elektro Gorenjske,
d.d. Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, v sejni
sobi II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti in bančna garan-
cija za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obra-
čun se bo vršil do višine 90% pogodbene
cene na podlagi ugotovljene stopnje goto-
vosti in potrjenih situacij, 10% pogodbene
cene pa po izpolnitvi vseh pogodbenih ob-
vez (uspešno opravljen interni tehnični pre-
gled). Izvajalec bo izstavljal situacije za de-
la, opravljena v preteklem obdobju, končno
situacijo pa v desetih dneh po dokončnem
prevzemu pogodbenih del, o čemer se se-
stavi zapisnik o prevzemu del.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: /

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be mora biti najmanj 60 dni od roka določe-
nega za odpiranje ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
cena ponujene opreme in storitev 60%, te-
hnične in funkcionalne lastnosti ponujene
opreme 20%, reference opreme in reference
storitev ponudnika 10%, pogarancijsko vzdr-
ževanje 8%, šolanje in dokumentacija 2%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2003.

Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

Ob-94259
1. Naročnik: Osnovna šola Šmartno pod

Šmarno goro, Cesta v Gameljne 7, 1211
Ljubljana Šmartno.

2. Naslov naročnika: Šmartno pod
Šmarno goro, Cesta v Gameljne 7, 1211
Ljubljana Šmartno, tel. 01/511-06-18 -
tajništvo, 01/511-68-71 - kuhinja, faks
01/551-63-86.

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

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

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

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

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

pod Šmarno goro, Cesta v Gameljne 7,
1211 Ljubljana Šmartno.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Šmartno pod Šmarno goro, Cesta v Game-
ljne 7, 1211 Ljubljana Šmartno - v tajništvu
šole, dodatna pojasnila in informacije o raz-
pisanih živilih ponudniki dobijo pri Maji Ste-
pančič na tel. 01/511-68-71, vsak dan od
10. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 16. 6. 2003,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od dneva objave
javnega razpisa dalje, vsak delovni dan od
10. do 12. ure do dneva in ure, predvidene
za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 20% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na UJP račun
šole št. 01261-6030664019.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 6. 2003 do
9. ure, ponudbe pa se oddajo pri ravnate-
ljici šole.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Šmartno pod
Šmarno goro, Cesta v Gameljne 7, 1211
Ljubljana Šmartno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 16. 6. 2003 ob 10. uri v pro-
storih Osnovne šole Šmartno pod Šmarno

goro, Cesta v Gameljne 7, 1211 Ljubljana
Šmartno.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: na javni razpis po odprtem
postopku za sukcesivno dobavo živil se lah-
ko prijavi ponudnik (pravna oseba in samo-
stojni podjetniki ter kmetje), ki morajo izpol-
njevati pogoje po 41. členu Zakona o javnih
naročilih, ki so navedeni v razpisni dokumen-
taciji z zahtevanimi dokumenti za izpolnjeva-
nje pogojev v skladu z 42. členom Zakona o
javnih naročilih in kot je še posebej določe-
no v pogojih iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 7. 2003.

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 15. 5. 2003.
Osnovna šola Šmartno pod

Šmarno goro

Št. 45/2003 Ob-94263
1. Naročnik: Osnovna šola Vuzenica,

Mladinska ulica 3, 2367 Vuzenica.
2. Naslov naročnika: Osnovna šole Vu-

zenica, Mladinska ulica 3, 2367 Vuzenica,
tel. 02/879-12-30, faks 02/879-12-31.

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

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

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

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
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4. Kraj dobave: Osnovna šola Vuzenica,
Mladinska ulica 3, 2367 Vuzenica.

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 kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije:, Osnovna šola
Vuzenica, Mladinska ulica 3, 2367 Vuzeni-
ca – v tajništvu šole, dodatna pojasnila in
informacije ponudniki dobe pri Mariji Her-
man na tel. 02/879-12-30, vsak dan od
10. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 16. 6. 2003,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole pri Tamari Zupan-
čič- tel. 02/879-12-30, od dneva objave
javnega razpisa dalje vsak delovni dan od
10. do 12. ure do dneva in ure, predvidene
za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na TRR šole št.
01341-6030687162

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 6. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Vuzenica, Mla-
dinska ulica 3, 2367 Vuzenica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 6. 2003 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole Vuzenica, Mladinska ulica 3,
2367 Vuzenica.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od iz-
daje računov, računi pa se izdajajo deka-
dno (3 krat mesečno) po pogodbi.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 7. 2003

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

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

dročju predmeta javnega razpisa – 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2003.

Osnovna šola Vuzenica

Št. 49 Ob-94267
1. Naročnik: Osnovna šola Antona Žni-

deršiča Ilirska Bistrica, Rozmanova 25b,
6250 Ilirska Bistrica.

2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, Rozma-
nova 25b, 6250 Ilirska Bistrica, tel.
05/711-02-60, faks 05/711-02-68.

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

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

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

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

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

Žnideršiča Ilirska Bistrica, Rozmanova 25b,
6250 Ilirska Bistrica.

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, Rozma-
nova 25b, 6250 Ilirska Bistrica - ravnatelji-
ca šole Karmen Šepec, tel. 05/711-02-70,
kjer ponudniki dobijo dodatna pojasnila gle-
de živil, na pravna vprašanja pa daje poja-
snila odvetnica Breda Razdevšek na tel.
01/439-16-30, in sicer vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 12. 6. 2003,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure od dneva objave javnega
razpisa dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT + 20% DDV, znesek po-
nudniki nakažejo na naročnikov UJP račun
št. 01238-6030653312.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 6. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Antona Žniderši-
ča Ilirska Bistrica, Rozmanova 25b, 6250
Ilirska Bistrica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 6. 2003 ob 10. uri v prostorih

Osnovne šole Antona Žnideršiča Ilirska
Bistrica, Rozmanova 25b, 6250 Ilirska
Bistrica.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 7. 2003.

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 13. 5. 2003.
Osnovna šola Antona Žnideršiča

Ilirska Bistrica

Št. 683-26/02 Ob-94300
1. Naročnik: Agencija Republike Slove-

nije za javnopravne evidence in storitve.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Tr-

žaška 16, faks 01/425-67-46.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

pisarniškega materiala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

4. Kraj dobave: Ljubljana (2 lokaciji),
Celje, Koper, Kranj, Krško, Maribor, Mur-
ska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Po-
stojna, Trbovlje in Velenje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek po
sklenitvi pogodbe, trajanje 2 leti.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Agencija Re-
publike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve, Ljubljana, Tržaška 16, Nuša Rus,
tel. 01/47-74-186.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 6. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve, Ljublja-
na, Tržaška 16, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 6. 2003 ob 12. uri v sejni sobi na
naslovu iz 8. (b) točke.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v višini 3,000.000 SIT.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj 60 dni od javnega odpiranja po-
nudb, odločitev bo sprejeta predvidoma do
30. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference (kot v razpisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
d-nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2003.

Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve

Št. 2003/1 Ob-94308
1. Naročnik: Vrtec Ribnica.
2. Naslov naročnika: 1310 Ribnica,

Majnikova ulica 3, tel. 01/836-10-92, tele-
faks 01/836-13-92, e-mail: vrtec.ribni-
ca@guest.arnes.si.

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

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

I. sadje, zelenjava, sadni sokovi,
II. mleko in mlečni izdelki,
III. kruh, pekovsko pecivo,
IV. mlevski izdelki, testenine, zamrznje-

ne testenine, žita, sladice, piškoti,
V. sveže meso, mesni izdelki,
VI. konzervirano sadje, zelenjava in pol-

proizvodi,
VII. ribe sveže, zamrznjene, konzervira-

ne,
VIII. jajca,
IX. splošno prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Vrtec Ribnica, Ribnica,

Majhnikova ulica 3.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne

bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek ta-
koj po podpisu pogodb, trajanje do dne
30. 6. 2006.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo prejmete ob predložitvi dokazi-
la o vplačilu stroškov v tajništvu šole vsak
delavnik od 8. do 12. ure. Lahko pa ponud-
niki zahtevajo s predložitvijo dokazila o vpla-
čilu stroškov dokumentacije, da se jim do-
kumentacija pošlje po pošti. Dodatne infor-
macije: Darja Šilc.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dne 13. 6.
2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 9.000 + 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na račun št.
01304-6030641154.

8. (a) Datum in ura, do katere je potre-
bno predložiti ponudbo: dne 16. 6. 2003
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: 1310 Ribnica, Majnikova uli-
ca 3.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 16. 6. 2003 ob 13. uri v prosto-
rih Vrtca Ribnica, Majnikova ulica 3.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od dne-
va izstavitve računa, izstavljenega po doba-
vi blaga, računi se izdajajo zbirno, deka-
dno. Ostali pogoji so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
ali tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN:
opredeljeni so v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, od katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: po poteku roka za od-
dajo ponudbe ponudniki ne smejo več
umakniti ali spremeniti ponudbe. Ponudbe
morajo biti veljavne najmanj 90 dni od dne-
va odpiranja ponudb, naročnik bo sprejel
odločitev o izbiri ponudnikov predvidoma v
roku 2 tednov po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvaliteta izdelkov, posebne ugodnosti po-
nudnika, dosedanje reference, plačilni roki.
Podrobneje so merila ovrednotena v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: dne 15. 5. 2003.

Vrtec Ribnica

Št. 101/2003-1 Ob-94322
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenj-

ske - OE Zdravstveni dom Kranj.

2. Naslov naročnika: OZG - OE ZD
Kranj, Gosposvetska ul. 10, 4000 Kranj,
tel. 04/208-20-00, faks 04/202-67-18.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pohištve-
na oprema za splošne ambulante in la-
boratorij ZD Kranj.

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

– sklop 1: oprema po meri,
– sklop 2: tipska oprema.
4. Kraj dobave: Zdravstveni dom Kranj,

Gosposvetska ul. 10, Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: december
2003, zaključek 15. 1. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ZD Kranj - taj-
ništvo Katarina Krišelj ali Milka Kern, tel.
04/208-20-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 26. 5. 2003
do 19. 6. 2003 od ponedeljka do petka,
od 7. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 24.000 SIT (z DDV) na
TRR 01252-6030921122.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 6. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: OZG - OE ZD Kranj, Gospo-
svetska ul. 10, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 6. 2003 ob 12. uri ZD Kranj,
Gosposvetska ul. 10, 4000 Kranj, sejna so-
ba (II. nadstropje - knjižnica).

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% ponujene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo v 60 dneh po uradnem prejemu potrjene
situacije.

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

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

– da je v zadnjih 2 letih pred oddajo
ponudbe opremil vsaj dva objekta s podro-
čja zdravstvene dejavnosti, v vrednosti vsaj
20 mio SIT;

– da v zadnjih 2 letih pred oddajo po-
nudbe, ponudnik ni bil v prisilni poravnavi.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 1. 2004, sprejem
odločitve predvidoma 3. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70% oziroma 70 točk po formuli najnižja
cena/ponujena cena x 70; nudeni garancij-
ski rok 30% oziroma 30 točk po izračunu
za vsako leto nudenega garancijskega roka
nad 1 letom 5 točk (za 7 let garancijskega
roka - 30 točk).
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16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: okvirna vrednost naročila je 30 mio
SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2003.

OZG - OE ZD Kranj

Št. 3/03 Ob-94328
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa

Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,

2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
(a) Vrsta in količina blaga: potrošni ma-

terial za RTG (filmi, razvijalci, fiskirji, ka-
sete, folije).

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

4. Kraj dobave: fco lokacija skladišče
naročnika.

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

zaključka ali trajanje dobave: od meseca
avgusta 2003 do meseca julija 2006.

(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III
– soba 428 ali 423 – Služba za javna naro-
čila –Marija Horvat. Razpisna dokumentaci-
ja bo izstavljena na podlagi predložitve pi-
snega potrdila o vplačilu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 26. 5. 2003
dalje, med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 20% DDV, kar
znaša 6.000 SIT na račun Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor, podračun pri UJP,
urad Slovenska Bistrica štev.
01270-6030922374, s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 7. 2003, do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III – soba
428 ali 423, Služba za javna naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 7. 2003, ob 10. uri, Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9/III – soba 423 – Služba za javna naročila.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60
dni po dobavi oziroma v izjavi naveden rok
plačila.

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

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

– da ima potrdila o vpisu v posamezne
registre pri Ministrstvu za zdravje – Urad
RS za zdravila,

– da ima strokovna priporočila (refe-
rence),

– da ima izjavo o plačilnih pogojih,
– da ima izjavo o kvaliteti blaga,
– da ima izjavo o dobavi blaga,
– da ima tehnične zmožnosti in razpolo-

žljivo opremo, ki zagotavlja izvedbo pogod-
benih obveznosti, prav tako tudi izpolnjuje
druge pogoje za opravljanje dejavnosti, za
katero ima izdano ustrezno dovoljenje,

– da ima redno zaposlene in strokovno
usposobljene delavce, ki bodo sposobni iz-
vesti pogodbo,

– da zagotavlja dobavo za najmanj 100%
razpisane vrste blaga,

– da zagoravlja 60-dnevni oziroma v iz-
javi navedeni rok plačila,

– da bo predložil izjavo banke o pridobi-
tvi bančne garancije za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% od vred-
nosti sklenjenega posla,

– da ima posebno prilogo ponudbe s
podrobnim opisom ponujenega blaga.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
31. 8. 2003, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 11. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
95%, plačilni pogoji 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2003.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

Št. 4/03 Ob-94334
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa

Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,

2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dentalna

pohištvena in strojna oprema ter apara-
ture: A. dentalna pohištvena oprema –
za dve ordinaciji, B. dentalna strojna
oprema – tri zobne enote, C. aparature
– razvijalec stomatoloških filmov, peska-
lec, otroški dodatni stol za namestitev
na obstoječo stomatološko enoto, od-
stranjevalec mehkih oblog, 5 mešalcev
amalgama, aparat za sterilizacijo, lonec
za polimerizacijo, odsesovalna naprava
za 3 peskalce, avtoklav.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: v mesecu
avgustu in septembru 2003.

(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III
– soba 428 ali 423 – Služba za javna naro-
čila – Marija Horvat. Razpisna dokumenta-
cija bo izstavljena na podlagi predložitve pi-
snega potrdila o vplačilu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 26. 5. 2003
dalje, med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT + 20%
DDV, kar znaša 6.000 SIT na račun Zdrav-
stveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, po-
dračun pri UJP, urad Slovenska Bistrica,
št. 01270-6030922374, s pripisom “za
razpisno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 7. 2003, do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III – soba
428 ali 423, Služba za javna naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 7. 2003, ob 10. uri, Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9/III – soba 423 – Služba za javna naročila.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po dobavi oziroma v izjavi naveden rok pla-
čila.

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

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

– da je vpisan v register dobaviteljev me-
dicinskih pripomočkov,

– da ima strokovna priporočila (refe-
rence),

– da ima izjavo o plačilnih pogojih,
– da ima izjavo o kvaliteti in tehničnih

prednostih blaga,
– da ima izjavo o servisiranju in vzdrže-

vanju blaga,
– da ima tehnične zmožnosti in razpolo-

žljivo opremo, ki zagotavlja izvedbo pogod-
benih obveznosti, prav tako tudi izpolnjuje
druge pogoje za opravljanje dejavnosti, za
katero ima izdano ustrezno dovoljenje,

– da ima redno zaposlene in strokovno
usposobljene delavce, ki bodo sposobni iz-
vesti pogodbo,

– da zagotavlja dobavo za najmanj 100%
razpisane vrste blaga,

– da zagotavlja dobavo fco lokacije na-
ročnika – zmontirano in preizkušeno (kvan-
titetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem),

– da zagotavlja priučitev naročnikovega
osebja za delo na strojni opremi in apara-
turah,

– da zagotavlja rok dobave: v mesecu
avgustu in septembru 2003,

– da bo na zahtevo naročnika predložil
zahtevano vrsto finančnega zavarovanja
(menica) za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% od vrednosti sklenje-
nega posla,

– da ima posebno prilogo ponudbe s
podrobnim opisom ponujenega blaga.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
31. 8. 2003, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 11. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
55%, tehnične prednosti 10%, kompatibil-
nost z obstoječo opremo in servis 25%, rok
plačila 10%.
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16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2003.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

Ob-94354
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizi-

je 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Du-
najska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
dveh osebnih vozil po sistemu staro za
novo.

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

– sklop I: dobava osebnega vozila, limu-
zina z dizelskim motorjem in odkup starega
vozila Renault Megane Classic 1,6 RT,

– sklop II: dobava osebnega vozila, li-
muzina z bencinskim motorjem in odkup
starega vozila Renault 19, 1,8 RT.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 45 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, soba
516, kontaktna oseba je Metka Celestina,
tel. 01/300-99-59, faks 01/300-99-37.
Strokovne informacije posreduje Bojan Ban-
fi - DARS d.d., Dunajska 7, Ljubljana, tel.
01/300-99-62, faks 01/300-99-35.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delavnik od 9. do
12. ure do dneva odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 20. 6. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za avtoceste v Republi-
ki Sloveniji, Dunajska 7, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba 108.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
20. 6. 2003 ob 10. uri na naslovu DARS
d.d., Dunajska 7, Ljubljana, v sobi 509.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni po poteku skrajnega roka za predložitev
ponudbe. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe 31. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro je najnižja ponudbena cena ob po-
goju odkupa starega vozila po uradno oce-
njeni vrednosti, ob izpolnjevanju ostalih po-
gojev razpisa.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2003.

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

Št. 3531-22/2002 Ob-94360
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000

Ljubljana, faks 01/478-69-58.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

in montaža opreme.
Ocenjena vrednost javnega naročila:

21,500.000 SIT (brez DDV).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:

1. sklop: pohištvena in razna druga opre-
ma (serijska), popravila obstoječe opreme,

2. sklop: splošna medicinska oprema.
Možnost oddaje ponudbe za en sklop ali

dva sklopa.
4. Kraj dobave: Poljanski nasip 58, Ljub-

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

končanja ali čas izvedbe: od 15. 7. do
25. 9. 2003, dobava in popravila 2 mese-
ca, montaža 10 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za zdravje, Oddelek za investicije, Štefa-
nova 5, Ljubljana, tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 23. 5. 2003,
do dneva za oddajo ponudb to je 16. 6.
2003, in sicer od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plačati na tran-
sakcijski račun Ministrstva za zdravje št.
01100-6300109972, sklic na številko odo-
britve 18 27111-7141998-22900003.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 6. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za zdravje, Štefa-
nova 5, Ljubljana, vložišče, v zaprti ovojnici,
z dobro vidno oznako: “Ne odpiraj – po-
nudba za javni razpis, Poljanski nasip 58 –
Oprema“. Na hrbtni strani mora biti naslov
ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 6. 2003 ob 14. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ocenjene vredno-
sti javnega naročila.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): posamezen
ponudnik lahko nastopa tudi s podizvajalci
ali z dvema ali več partnerji v skupnem po-
slu z obvezno solidarno odgovornostjo vseh
sodelujočih, od katerih pa je samo eden
poslovodeči.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: druge podrobnosti so opredeljene v
razpisni dokumentaciji. Naročnik bo dajal
informacije na podlagi pisnih vprašanj, ki
morajo prispeti najkasneje pet dni pred po-
tekom roka za oddajo ponudb na njegov
naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
Ljubljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2003.

Ministrstvo za zdravje

Št. 1 Ob-94369
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Janeza

Mencingerja Bohinjska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Savska cesta 10,

4264 Bohinjska Bistrica, tel. 04/577-00-00,
faks 04/577-00-13, elektronski naslov:
o-jmbohbistr.kr@guest.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
bni artikli za potrebe šolske prehrane.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: dobavitelji lahko ponudijo vse artikle ali
samo posamezno skupino in podskupino,
in sicer:

– goveje in telečje meso,
– svinjsko meso,
– mesne izdelke,
– perutninsko meso in izdelke iz perut-

ninskega mesa,
– mleko in mlečne izdelke,
– kruh,
– pekovsko pecivo in kekse,
– slaščičarske izdelke in čokolade,
– sveže sadje,
– svežo zelenjavo,
– testenine,
– konzervirano sadje, sadne sirupe in

sokove,
– jajca,
– zamrznjeni prehrambeni izdelki,
– razno prehrambeno blago.
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4. Kraj dobave: Osnovna šola dr. Jane-
za Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska
cesta 10, 4264 Bohinjska Bistrica, Enota
vrtec Bohinj, Mencingerjeva ulica 4, 4264
Bohinjska Bistrica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2003 do 31. 8. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bo-
hinjska Bistrica, Savska cesta 10, 4264 Bo-
hinjska Bistrica.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure osebno ob predložitvi poobla-
stila in dokazila o vplačilu stroškov na žiro
račun šole, lahko pa ponudniki zahtevajo s
predložitvijo dokazila o vplačilu stroškov do-
kumentacije, da se jim dokumentacija poš-
lje po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcij-
ski račun št. 01204-6030644405 – za raz-
pisno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 6. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola dr. Janeza Men-
cingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta
10, 4264 Bohinjska Bistrica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 6. 2003 ob 8. uri na Osnovni šoli dr.
Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Sav-
ska cesta 10, 4264 Bohinjska Bistrica.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: izjava o zadostnem šte-
vilu delavcev za izvedbo vsakodnevne do-
bave, izjava o lastnem voznem parku za
dnevno izvedbo naročila, ostale zahteve
opredeljuje razpisna dokumentacija.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 1. 9. 2003. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 16. 7.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80 točk, celovitost ponudbe 5 točk, boljši
plačilni pogoji 5 točk, posebne ugodnosti
(dodatni količinski popusti, krajši rok doba-
ve od zahtevanega roka, računi se izdajajo
enkrat mesečno) 5 točk in reference 5 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2003.

Osnovna šola dr. Janeza
Mencingerja

Bohinjska Bistrica

Št. 025-42/2003-3 Ob-94402
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-48-34, tel. 01/478-48-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-
ški material, količine so opredeljene za
posamezno območno geodetsko upravo.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudba se lahko odda za en sklop,
več sklopov ali za vse skupaj:

1 Območna geodetska uprava Celje,
2. Območna geodetska uprava Koper,
3. Območna geodetska uprava Kranj,
4. Območna geodetska uprava Ljubljana,
5. Območna geodetska uprava Maribor,
6. Območna geodetska uprava Murska

Sobota,
7. Območna geodetska uprava Nova

Gorica,
8. Območna geodetska uprava Novo

mesto,
9. Območna geodetska uprava Sevni-

ca,
10. Območna geodetska uprava Slovenj

Gradec,
11. Območna geodetska uprava Ptuj,
12. Območna geodetska uprava Vele-

nje,
13. Glavni urad Ljubljana.
4. Kraj dobave: Celotno območje Re-

publike Slovenije, po seznamu lokacij ob-
močnih geodetskih uprav, izpostav območ-
nih geodetskih uprav in glavnega urada.

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

zaključka ali trajanje dobave: od sklenitve
pogodbe do 30. 10. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, soba P 10, Ni-
ves Jurcan, tel. 01/478-49-27.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 26. 6. 2003
do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT negotovin-
sko plačilo na podračunu EZR št.
01100-10000616337 model 11 sklic
25127-7141998-0000003, ali pa brez-
plačno na spletnih straneh Geodetske
uprave Republike Slovenije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 26. 6. 2003
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Služba za finančne in splošne za-
deve, soba P 10, Nives Jurcan.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 6. 2003 ob 10. uri v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, v
sejni sobi v pritličju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zava-
rovanje resnosti ponudbe v obliki menice
ali bančne garancije.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zadostno število ljudi za
opravljanje storitev, strokovna usposoblje-
nost zaposlenih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni po odpiranju ponudb, na-
ročnik bo sprejel odločitev o izbiri predvi-
doma do 10. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
od 0 do 60 točk, dobavni rok od 0 do 30
točk, reference od 0 do 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2003.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Št. 14/03 Ob-94412
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, 2000 Maribor, tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
semaforske in svetlobne opreme ter re-
zervnih delov za vzdrževanje prometne
signalizacije in javne razsvetljave.

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

1. sklop: dobava kablov,
2. sklop: dobava svetilk,
3. dobava semaforske opreme,
4. dobava sijalk.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanja dobave: eno leto po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo na sedežu družbe
Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc (soba 114/I), vsak delovni dan med
8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 27. 6. 2003.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo za plačilo 10.000 SIT,
ki jih ponudniki lahko plačajo na blagajni
naročnika ali na transakcijski račun na-
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ročnika št. 04515-0000498021 pri Novi
KBM.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 27. 6. 2003
do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na sedež družbe Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 6.
2003 ob 9. uri na sedežu družbe Nigrad
d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor (soba
št. 118/I).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik bo blago, ki je predmet razpisa, pla-
čal v 60 dneh po prevzemu blaga in preje-
mu računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 28. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudbe: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Branku Doberšku, tel.
02/45-00-300.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2003.

Nigrad d.d. Maribor

Št. 400-16-05/2003 Ob-94425
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
kompletnega pisarniškega pohištva za
40 delovnih mest in tri komplete sejnih
miz s stoli.

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

4. Kraji dobave:
– Ljubljana, Vojkova 52,
– Murska Sobota,
– Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponud-
be ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajaje dobave: pohištvo mora
biti dobavljeno in zmontirano najkasneje v
roku 30 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOP, Agenci-
ja RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Jernej Menart, univ. dipl. ek., klet, so-
ba K02, tel. 01/478-41-92.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15.30,
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 6. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritli-
čje, tel. 01/478-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 6. 2003 ob 13. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sej-
na soba v IV. nadstropju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in / ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira razpisana dela v celoti iz sred-
stev proračunske rezerve in poravnava pla-
čila v skladu z Zakonom o izvrševanju pro-
računa RS, podzakonskimi predpisi in po-
godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

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

– ponudnik mora predložiti sklenjene po-
godbe s potencialnimi podizvajalci oziroma
če nastopa skupina ponudnikov;

– pravni akt o skupni izvedbi naročila, v
primeru, da bodo izbrani na javnem raz-
pisu.

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

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

– da ponujeno trajanje dobave pred-
meta javnega naročila ni daljše od razpisa-
nega,

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

– da garancijski rok ni krajši od 1 leta,
– da rešitev reklamacije ni daljša od

5 dni.
Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-

sni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 22. 10. 2003 in predvideni datum
odločitve do 20 dni po javnem odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena razpisanega blaga.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2003.

Agencija RS za okolje

Ob-94430
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Naslov naročnika: Občina Škof-

ljica, Šmarska c. 3, 1291 Škofljica, tel.
01/366-30-55, faks 01/366-78-72,
e-mail: obcina.skofljica@moj.net.

3. Vrsta in količina blaga: oprema za
učilnice in kabinete ter učila za OŠ Ško-
fljica.

4. Kraj dobave: Škofljica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja: 10. 8. – 20. 8. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina
Škofljica, Šmarska c. 3, 1291 Škofljica,
Vesna Tomažin, tel. 01/366-30-55, faks
01/366-78-72, e-mail: obcina.skoflji-
ca@moj.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času trajanja razpisa od 10. do 12. ure po
predhodni enodnevni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT, plačilo na
EZR Občine Škofljica pri Banki Slovenije
št. 01323-0100000956, sklicna št.
40308/03/2003/25-6, namen nakazila:
Oprema za učilnice in kabinete ter učila za
OŠ Škofljica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 6. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Škofljica, Šmarska c.
3, 1291 Škofljica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponud-
be: 16. 6. 2003 ob 12.30, v sejni sobi Ob-
čine Škofljica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 5% raz-
pisanega zneska.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravna ali fizič-
na oseba ali skupina izvajalcev v skupnem
nastopu.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma od-
piranja ponudb, datum odločitve: 30 dni po
odpiranju ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003.

Občina Škofljica

Ob-94431
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Naslov naročnika: Občina Škof-

ljica, Šmarska c. 3, 1291 Škofljica, tel.
01/366-30-55, faks 01/366-78-72, e-ma-
il: obcina.skofljica@moj.net.

3. Vrsta in količina blaga: oprema ku-
hinje za OŠ Škofljica.

4. Kraj dobave: Škofljica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja: 10. 8. – 20. 8. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina
Škofljica, Šmarska c. 3, 1291 Škofljica,
Vesna Tomažin, tel. 01/366-30-55, faks
01/366-78-72, e-mail: obcina.skoflji-
ca@moj.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času trajanja razpisa od 10. do 12. ure,
po predhodni enodnevni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, plačilo na EZR
Občine Škofljica pri Banki Slovenije št.
01323-0100000956, sklicna št.
40308/04/2003/25-6, namen nakazila:
Oprema kuhinje za OŠ Škofljica.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 17. 6. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Škofljica, Šmarska c.
3, 1291 Škofljica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponud-
be: 17. 6. 2003 ob 12.30, v sejni sobi Ob-
čine Škofljica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 5% raz-
pisanega zneska.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravna ali fizič-
na oseba ali skupina izvajalcev v skupnem
nastopu.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma od-
piranja ponudb, datum odločitve: 30 dni po
odpiranju ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003.

Občina Škofljica

Št. 2/2003 Ob-94440
1. Naročnik: Javni zavod Mestne lekar-

ne, Šutna 7, 1241 Kamnik.
2. Naslov naročnika: Javni zavod Me-

stne lekarne, Šutna 7, 1241 Kamnik.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

in montaža opreme za lekarno Litija, Trg
svobode 3 v Litiji. Ocenjena vrednost je:
21,500.000 SIT (skupaj Z DDV).

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

4. Kraj dobave: Lekarna Litija, Trg svo-
bode 3.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
brez variant.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v 75 dneh
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Javni zavod Mestne
lekarne, Šutna 7, 1241 Kamnik, Ksenija Čev-
ka tel. 01/831-92-00, faks 01/831-92-05.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, podračun pri
UJP: 01243-6030274573.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 7. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni zavod Mestne lekarne,
Šutna 7, 1241 Kamnik, računovodstvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 7. 2003 ob 11. uri v Javnem zavo-
du Mestne lekarne, Šutna 7, 1241 Kamnik,
računovodstvo.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca in menična izjava v višini 10% ponudbe-
ne vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čeni 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija 90 dni od odpi-
ranja ponudb, predvideni datum odločitve
do 15. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
35%, rok izvedbe 20%, reference 15%, ga-
rancijski rok 10%, servis 10%, druge ugo-
dnosti 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003.

Javni zavod Mestne lekarne Kamnik

Št. 34404/00001/2002 Ob-94477
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šolska cesta 34,

2382 Mislinja, tel. 02/88-56-081; faks
02/88-57-340.

3. (a) Vrsta in količina blaga: posodo-
bitev odsekov lokalnih cest:

a) Mislinja-Tolsti vrh (600 m),
b) Megalec-Senčne Završe (1564 m),
c) preplastitev asfaltiranih cest.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročilo se odda v celoti, ali po posa-
meznih sklopih a), b), c).

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vkjljučuje izdelavo projektov: projekti že
izdelani.

4. Kraj izvedbe: Tolsti vrh, Završe, Mi-
slinja.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Mi-
slinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, Vik-
tor Robnik, Drago Pogorevc, tel.
02/88-56-081.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času razpisa od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na TR št.
01276-010010437.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 20. 6. 2003
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Mislinja, Šolska cesta
34, 2382 Mislinja. Ponudba mora biti v za-
pečateni kuverti z označenim imenom po-
nudnika in naročnika z navedbo “Ne odpiraj
– ponudba, Posodobitev cest.“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 6. 2003 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo po opravljenem delu v zakonitem roku.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
31. 7. 2003.
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15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 60,
– rok izvedbe - 10,
– reference na podobnih delih v zadnjih

5 letih – 10,
– garancijska doba – 10,
– finančna usposobljenost – 5,
– tehnična usposobljenost - 5,
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 19. 5. 2003.
Občina Mislinja

Št. 14503/9 Ob-94484
1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32, tel.
01/474-24-27.

3. (a) Vrsta in količina blaga: RTP
Divača - izgradnja transformacije
400/110 kV – dobava izolatorjev, spon-
čnega in obesnega materiala ter ker-
milno-signalnih in napajalnih kablov.

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

4. Kraj dobave: RTP 400/110 kV Di-
vača.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 60 dni od dneva podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v prenosu električ-
ne energije II. nadstropje, Andreja Mihevc,
dodatne informacije Ivan Lozej tel.
01/474-24-27.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT, virmansko na-
kazilo z oznako naziva javnega razpisa na
TRR št. 02924-0017900956. DDV je zajet
v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 6. 2003 do
9.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 23. 6. 2003 ob 10. uri v dvorani
B/IV. nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 60 dni, gotovin-
sko plačilo po posameznih dobavah in mon-
tažah.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 23. 8. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 30. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena 75%,
– plačini pogoji 5%,
– potrjene reference proizvajalca enake

opreme na elektroenergetskih objektih v
Sloveniji 20%.

Merila so detajlno opisana v navodilih
ponudniku.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Ur. l. RS, št. 34 z dne 6. 5.
2002, Ob-68451.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2003.

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

Št. 03 Ob-94488
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: postelje

z nočnimi omaricami:
1. hidravlične postelje z nočnimi omari-

cami – 10 kosov,
2. električne postelje z nočnimi omari-

cami – 36 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava po-
stelj z nočnimi omaricami je 90 dni po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor. Dvig razpi-
sne dokumentacije: osebno pri skupini za
javna naročila (zgradba oskrbe in vzdrževa-
nja) ali po pošti ob predhodni predložitvi
potrdila o vplačilu, faks 02/331-15-33. Do-
datne informacije: Peter Weissensteiner, tel.
02/321-25-04.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 27. 6. 2003,
vsak delovni dan med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, negotovinsko,
na račun št. 01100-6030278185, s pripi-
som za razpisno dokumentacijo: Postelje z
nočnimi omaricami.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 27. 6. 2003,
do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 6. 2003 ob 11. uri v mali konferenčni
predavalnici v 16. etaži Kirurške stolpnice.

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

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

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

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

1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti;

2. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden stečajni postopek, postopek li-
kvidacije ali prisilne poravnave ali da ni pre-
nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starej-
še od 60 dni na dan določen za predložitev
ponudbe;

3. izjavo ponudnika, dano pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo, da mu v
zadnjih petih letih pred objavo tega naročila
ni bila izdana pravnomočna sodna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njego-
vim poslovanjem, ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila;

4. potrdilo, da ima poravnane davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata:

4.1 pristojni davčni urad in
4.2 carinska uprava;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni

na dan določen za predložitev ponudbe;
5. odločbo pristojnega organa za oprav-

ljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega
naročila; ponudniki predložijo potrdilo Ura-
da RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravje
o vpisu v register dobaviteljev medicinskih
pripomočkov – promet z medicinskimi pri-
pomočki na debelo;

6. da je predložil BON-2 ali potrdilo ban-
ke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni na dan določen za predložitev
ponudb.

Iz dokumentov mora biti razvidno, da ima
ponudnik:

– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva se-
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stavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2,
enako 0, ali

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

7. da zagotavlja 100% razpisanih vrst in
količin opreme, opredeljenih v specifikaciji
zahtev naročnika;

8. da nudi 60-dnevni plačilni rok po pre-
vzemu opreme;

9. da bo dostava Splošna bolnišnica Ma-
ribor – razloženo in montirano v prostore
Oddelka za nevrološke bolezni;

10. da zagotavlja dobavo opreme v roku
90 dni po podpisu pogodbe;

11. da je ponudnik do sedaj v Sloveniji
že dobavil najmanj 10 postelj enakega tipa,
kot jih ponuja na tem javnem razpisu (hidra-
vličnih in električnih). Referenca mora biti
potrjena s strani investitorja;

12. da zagotavlja s strani proizvajalca po-
oblaščen in usposobljen servis za dobavlje-
no opremo;

13. da zagotavlja odzivni čas servisa naj-
več 8 ur po prejemu obvestila ter maksimal-
no 48 ur za dobavo rezervnih delov in od-
pravo napak;

14. da zagotavlja šolanje naročnikovega
osebja za pravilno uporabo opreme;

15. da nudi najmanj 5-letno garancijo za
dobavljeno opremo;

16. da zagotavlja dobavo rezervnih de-
lov še najmanj 7 let po izteku garancijske
dobe;

17. potrdilo Urada RS za zdravila pri Mi-
nistrstvu za zdravje o vpisu postelj v register
medicinskih pripomočkov; v primeru, da po-
nudnik ni sam nosilec registracije, mora
predložiti potrdilo Urada RS, da je ponud-
nik pooblaščen uvoznik oziroma distributer
teh že registriranih medicinskih pripomoč-
kov, ki so predmet tega javnega naročila;

18. da ima CE certifikat s katerim izka-
zuje varnost, kakovost in uporabnost po-
nujene opreme v skladu s smernicami
93/42/EEC.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba do 31. 12.
2003, odločitev o sprejemu 15. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost predračuna.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa je
20,000.000 SIT z DDV.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 17123-03-403-43/2003 Ob-94492
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve, Policija, Štefa-
nova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblasti-
lu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefano-
va ulica 2, 1501 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks št.
01/472-57-91.

3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila je dobava 1 kompleta
dopplerskega merilnika hitrosti in 3 si-
stemov za slikovno dokumentacijo pre-
krškov na osnovi dopplerskega merilni-

ka hitrosti tipa Multanova 6F ter izved-
ba servisno-tehničnega in uporabniške-
ga 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 sku-
paj: predmet javnega naročila se deli v 2
sklopa, in sicer:

– sklop 1: dopplerski merilnik hitrosti
(1 komplet),

– sklop 2: sistemi za slikovno dokumen-
tacijo prekrškov na osnovi dopplerskega
merilnika hitrosti tipa Multanova 6F (3 si-
stemi).

Izvedba servisno-tehničnega in uporab-
niškega šolanja je predmet obeh sklopov.

Ponudniki lahko ponudijo predmet jav-
nega naročila v celoti (sklop 1 in 2) ali pa
posamezen sklop v celoti. Ponudniki se ne
morejo prijaviti za izvedbo posameznih del
iz posameznega sklopa.

4. Kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna
93a.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne po-
nudbe, ki morajo izpolnjevati vse zahteve iz
razpisne dokumentacije.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najkasnejši
rok za dobavo blaga je 23. 10. 2003. Ser-
visno tehnično šolanje mora biti izvedeno
najkasneje v roku 14 dni pred potekom ro-
ka za dobavo blaga, uporabniško šolanje
pa najkasneje v roku 7 dni po prevzemu
blaga. Predvideni datum začetka je 18. 8.
2003, datum zaključka vseh del pa je
30. 10. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo 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 do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčne-
ga urada, kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 4.000 SIT, način pla-
čila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za no-
tranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40304303.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 20. 6. 2003,
najkasneje do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vloži-
šče, 1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
20. 6. 2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka
policijsko–varnostna šola, Kotnikova 8,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb, mora-
jo pred pričetkom odpiranja ponudb komi-
siji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki morajo kot finančno zavarovanje
za resnost ponudbe predložiti bančno ga-
rancijo.

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 po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponud-
bo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izja-
vo o predložitvi pravnega akta o skupni iz-
vedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovor-
nost posameznih izvajalcev za izvedbo naro-
čila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarja-
jo naročniku neomejeno solidarno.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: ponudnik mora za dopplerski
merilnik hitrosti (sklop 1) v ponudbi predložiti
certifikat o odobritvi tipa merila, ki ga izdaja
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad
Republike Slovenije za meroslovje ali doka-
zilo o oddaji vloge za pridobitev tega certifi-
kata, izdano s strani te institucije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 11. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: za po-
samezen sklop bo izbrana ekonomsko naj-
ugodnejša ponudba, ki ustreza meriloma
cena in garancijski rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-94494
1. Naročnik: Kraške lekarne Ilirska

Bistrica.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva

cesta 8, 6250 Ilirska Bistrica, tel.
05/711-17-42, e pošta: finance.krle-
kar@netsi.si.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme za lekarno Sežana.

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

4. Kraj izvedbe: Partizanska cesta 25 v
Sežani.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek del 4. 8.
2003, zaključek del najkasneje 60 dni po
pričetku del.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Kraške lekarne Ilir-
ska Bistrica, Gregorčičeva cesta 8, 6250
Ilirska Bistrica – tajništvo tel. 05/711-17-42,
Mirjam Čendak; informacije v zvezi z izdela-
vo ponudbe in pojasnila k razpisni doku-
mentaciji dobite pri naročniku, na osnovi
pisnih vprašanj oziroma vprašanj po telefak-
su 05/711-17-43, ki bodo prispela najpoz-
neje 5 dni pred rokom za oddajo ponudbe.
Pisni odgovori bodo posredovani vsem, ki
bodo dvignili razpisno dokumentacijo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro s
predložitvijo potrdila o plačanih stroških raz-
množevanja razpisne dokumentacije, na za-
htevo ponudnika pa tudi po pošti ob predho-
dni predložitvi potrdila o plačanih stroških
razmnoževanja razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT z upoš-
tevanim DDV. Ponudniki morajo znesek na-
kazati na račun naročnika Kraške lekarne
Ilirska Bistrica Gregorčičeva 8, Ilirska
Bistrica štev. 01238-6030274430, sklic
00 999 (davčna št. naročnika: 26167832;
ponudniki naj sporočijo svoje podatke za
izstavitev računa).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 6. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Kraške lekarne Ilirska Bistri-
ca, Gregorčičeva cesta 8, 6250 Ilirska
Bistrica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 6. 2003 ob 14. uri na naslovu
Lekarna Postojna, Prečna ulica 2, Po-
stojna.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30
dni od izstavitve računa, ki se lahko izstavi
takoj po prevzemu vseh del.

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 ponudnik izpol-
njevati za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– ponudnik mora izkazati plačilnost in
soventnost v zadnjih 6 mesecih pred dne-
vom oddaje ponudbe;

– ponudnik mora razpolagati z zadostni-
mi formalnimi, delovnimi in tehničnimi po-
goji, ter mora imeti ustrezna pooblastila,
profesionalne in tehnične zmožnosti, finan-
čne vire in druge pripomočke, sposobnost
upravljanja, zanesljivost ter zaposlene, ki bo-
do sposobni izvesti razpisana dela;

– ponudnik mora dokazati, da ima
ustrezne reference in sicer v zadnjih treh
letih najmanj 3 dela, ki po naravi del ustre-
zajo projektu iz tega javnega razpisa – opre-
ma lekarn;

– ponudnik mora izkazati, da razpolaga
s kadri, ki bodo odgovorni za kakovost iz-
vedbe javnega naročila;

– morebitni drugi pogoji, ki so razvidni iz
razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od dneva odpiranja ponudbe.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena – 45 točk,
2. rok izvedbe – 20 točk,
3. reference – 15 točk,
4. garancijski rok za pohištvo 10 točk,
5. druge ugodnosti – 10 točk.
Način ocenjevanja je naveden v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 19. 5. 2003.
Kraške lekarne Ilirska Bistrica

Št. 1 Ob-94518
1. Naročnik: Osnovna šola Železniki.
2. Naslov naročnika: Otoki 13, 4228

Železniki, tel. 04/500-20-00, faks
04/500-20-17.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
bni artikli za potrebe šolske prehrane.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: dobavitelji lahko ponudijo vse artikle ali
samo posamezno skupino in podskupino,
in sicer:

– kruh in pekovske izdelke,
– meso in mesne izdelke,
– mleko in mlečne izdelke,
– sadje in zelenjava,
– zamrznjene in konzervirane ribe,
– jajca,
– testenine in mlevske izdelke,
– sirupe in sadne sokove,
– ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Železniki,

Otoki 13, 4228 Železniki in podružnici:
– Dražgoše, Dražgoše 35, 4228 Želez-

niki ter
– Selca, Selca 95, 4227 Selca.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2003 do 31. 8. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole Železniki, Otoki 13, 4228
Železniki, kontaktna oseba je Primož Šmid,
tel. 04/500-20-13.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure osebno ob predložitvi poo-
blastila in dokazila o vplačilu stroškov na
žiro račun šole, lahko pa ponudniki zahte-
vajo s predložitvijo dokazila o vplačilu stro-
škov dokumentacije, da se jim dokumen-
tacija pošlje po pošti, po elektronski pošti
ali na disketi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcij-
ski račun šole št. 01346-6030688178.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 24. 6. 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Železniki, Otoki
13, 4228 Železniki, s pripisom “Ne odpiraj
– ponudba“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 6. 2003 ob 12.30, v Osnovni
šoli Železniki, Otoki 13, 4228 Železniki.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če je
vrednost ponudbe za posamezno skupino
artiklov ali v kumulativi višja od 30 milijonov
SIT, je potrebno predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% od ponud-
bene vrednosti. Bančna garancija mora biti
v tem primeru veljavna do 1. 9. 2003, če
pa je vrednost ponudbe manjša, je potre-
bno predložiti menico v vrednosti 5% od
vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 ozi-
roma 45-dnevni rok plačila.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 15. 7.
2003, odločitev bo sprejeta predvidoma do
15. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena do 50 točk,
– celovitost ponudbe do 20 točk,
– boljši plačilni pogoji - plačilni rok nad

30 dni do 10 točk,
– dodatne ugodnosti do 10 točk in
– reference do 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 19. 5. 2003.
Osnovna šola Železniki

Št. 52 Ob-94522
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,

Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-20-00, tele-
faks 449-23-79.

3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava
in montaža opreme na pošti 1109 Ljub-
ljana.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ne.

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe, predvideni zaključek del: do
15. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sektor za in-
vesticije in nabavo, Nabavna služba, Slom-
škov trg 10, 2500 Maribor, Alenka Mihur-
ko, tel. 02/449-23-05.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.
Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu
odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredu-
jete po telefaksu 02/449-23-79. Zaintere-
sirane ponudnike vljudno prosimo, da pripi-
šejo številko in naziv javnega naročila, šte-
vilko telefaksa in kontaktno osebo zaintere-
siranega ponudnika.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 6. 2003 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 6. 2003 ob 11. uri v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, v
Mariboru - sejna soba v IV. nadstropju.

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

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 (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora biti re-
gistriran pri pristojenem državnem organu
za dejavnost, ki je predmet razpisa; proti
ponudniku ne sme biti uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni ali likvidacijski po-
stopek; ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni smela biti izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem oziroma
ni smela biti izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku pre-
povedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila in ponudnik mora
predložiti lastno izjavo, s katero potrjuje svo-
jo nekaznovanost; ponudnik mora imeti po-
ravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
spredpisi v RS; ponudnik v zadnjih šestih

mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran
račun več kot 10 dni (skupaj s partnerji);
ponudnik v letu 2002 ni smel imeti promet
manjši od mnogokratnika 3 ponudbene
vrednosti (skupaj s partnerji); potrjen vzo-
rec pogodbe; pogodbo s podizvajalcem ozi-
roma pogodbo o skupnem nastopanju, če
ponudnik zagotavlja kapacitete s podizva-
jalcem ali v obliki poslovnega sodelovanja;
ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni
od dneva odpiranja ponudb; ponudnik ne
sme dati zavajajočih podatkov, glede za-
htev iz te točke; ponudnik mora priložiti vse
dokumente, ki jih naročnik zahteva zase,
svoje partnerje (v primeru predložitve sku-
pne ponudbe) in podizvajalce; ponudnik
mora predložiti izjavo, da sprejema pogoje
iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpi-
ranja, odločitev do 17. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo posredoval pisna poja-
snila na pisne zahtevke. Zahtevke morajo
zainteresirani ponudniki posredovati obvez-
no pisno, lahko pa tudi po elektronski pošti:
alenka.mihurko@posta.si.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Št. 53 Ob-94523
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor; tel.
02/449-20-00 in telefaks 02/449-23-79.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
računalniška strojna oprema, in sicer:

1. sklop: 40 kosov tanki klient, 13
kosov računalniških enot A - delovnih
postaj, 2. sklop: 10 kosov računalniških
enot B - delovnih postaj in 2 kosa
računalniških enot C delovnih postaj
(tehnična specifikacija opreme je
opredeljena v razpisni dokumentaciji).

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

4. Kraj dobave: Pošta Slovenije, d.o.o.,
uprava družbe, uprave PE in PE PLC.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30 dni po
prejemu pogodbe v podpis.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Sektor za
finance - Alenka Mihurko - tel.
02/449-23-05.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklicevanje na št.
odobritve 00 0000-17. Prosimo, da
dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine

za razpisno dokumentacijo in vaš točen
naslov ter davčno številko, posredujte po
telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila, številko
telefaksa in kontaktno osebo zaintere-
siranega ponudnika.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 6. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo - nabavna služba,
Slomškov trg 10 v Mariboru, če odda po-
nudnik ponudbo osebno oziroma Pošta
Slovenije, d.o.o., Sektor za investicoje in
nabavo - nabavna služba, 2500 Maribor, če
ponudnik ponudbo pošlje po pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 6. 2003 ob 10. uri, v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v
Mariboru - sejna soba v 4. nadstropju.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: Sklop 1: ponudnik mora
imeti pri korporaciji Microsoft status Certi-
fied Partner. Ponudnik mora imeti pri
principalu sistemske strojne opreme, ki jo
ponuja ustrezen status na nivoju
sistemskega distributerja ali integratorja (sta-
tus System Reseller ali podobno). Ponudnik
mora imeti vsaj 2 redno zaposlena
certificirana strokovnjaka na področju
postavitve in servisiranja opreme, ki je
predmet ponudbe, s strani principala
opreme. Ponudnik mora imeti vsaj 2 redno
zaposlena delavca s certifikatom Microsoft
Certified System Enginner za Windows
2000 platformo. Ponudnik mora imeti vsaj
1 redno zaposlenega certificiranega
strokovnjaka na področju tehnologije
terminalskih odjemalcev (TS, Citrix).
Ponudnik mora imeti pri principalu
sistemske strojne opreme, ki jo ponuja
ustrezen status na področju servisiranja
(status pooblaščenega serviserja ali
podobno). Ponudnik mora za vsak kos
(posamezni element: MB, RAM, HD…)
opreme nedvoumno navesti kataloško
številko oziroma “Part number“ (kot je v bazi
komponent pri principalu). Oprema oziroma
modeli, ki so predmet ponudbe morajo biti
na HCL listi za W2K in WXP Pro. Ponudnik
bo predal opremo po preteku garancijske
dobe v vzdrževanje pogodbenim izvajalcem
naročnika. Tudi v času garancije bo
naročnikov pogodbeni izvajalec za
vzdrževanje sprejemal prijave napake s
strani naročnika in po potrebi opremo predal
v popravilo ponudniku. Ponudnik mora
predložiti obrtno dovoljenje za vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav - dejavnost 72.500.
Sklop 2: ponudnik mora imeti pri principalu
sistemske strojne opreme, ki jo ponuja
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ustrezen status na nivoju sistemskega
distributerja ali integratorja (status System
Reseller ali podobno). Ponudnik mora imeti
pri principalu sistemske strojne opreme, ki
jo ponuja ustrezen status na področju
servisiranja (status pooblaščenega
serviserja ali podobno). Ponudnik mora
imeti vsaj 2 redno zaposlena certificirana
strokovnjaka na področju postavitve in
servisiranja opreme, ki je predmet
ponudbe, s strani principala opreme.
Ponudnik mora za vsak kos (posamezni el-
ement: MB, RAM, HD…) opreme
nedvoumno navesti kataloško številko
oziroma “Part number“ (kot je v bazi
komponent pri principalu). Oprema oziroma
modeli, ki so predmet ponudbe morajo biti

na HCL listi za W2K in WXP Pro. Ponudnik
bo predal opremo po preteku garancijske
dobe v vzdrževanje pogodbenim izvajalcem
naročnika. Tudi v času garancije bo
naročnikov pogodbeni izvajalec za
vzdrževanje sprejemal prijave napake s
strani naročnika in po potrebi opremo predal
v popravilo ponudniku. Ponudnik mora
predložiti obrtno dovoljenje za vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav - dejavnost 72.500.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva
odpiranja ponudb; predviden datum
odločitve 17. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:

– tanki klient: cena 85%,
– strokovnost - podjetje 10%,
– tehnične in funkcionalne lastnosti: 5%;
– računalniške enote A, B in C - delovne

postaje: cena 90%,
– tehnične in funkcionalne lastnosti 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik bo posredoval pisna
pojasnila na pisne zahtevke. Zahtevke
morajo zainteresirani ponudniki posredovati
obvezno pisno, lahko pa tudi po elektronski
pošti: alenka.mihurko@posta.si.

17. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: Uradni list RS, št. 8, Ob-85970.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

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

Št. 351-03-24/2003 706 Ob-94513
V javnem razpisu za rekonstrukcijo stre-

he nad osrednjim delom OŠ Leskovec, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45 z
dne 16. 5. 2003 na strani 2563, se 4. toč-
ka popravi in se pravilno glasi:

4. Kraj izvedbe: OŠ Leskovec.
Občina Krško

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 110-1/03 Ob-94374
V Uradnem listu RS, št. 29 z dne 21. 3.

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

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 23. 6. 2003 do 10. ure. Odpi-
ranje ponudb bo dne 23. 6. 2003 ob 11.
uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostane nespremenjen.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 01/03 Ob-94185
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10, Ko-

čevje; telefaks 01/89-51-697.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-

nja kanalizacije: kanal “A1“ Trata (Uni-
tal) - LIK.

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

končanja ali čas izvedbe: rok izvedbe
30. 10. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Ko-
čevje, pri Urši Butala.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 30. 6. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na TR
03113-1000088572 pri SKB d.d.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 1. 7. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Ko-
munala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330
Kočevje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 7. 2003 ob 10. uri, na Komunali
Kočevje, d.o.o.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5 %
ocenjene vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik; plačilo bo v skladu z
izbrano ponudbo.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 10. 2003; odločitev o sprejemu po-
nudbe bo predvidoma v 20 dneh.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80 točk, plačilni pogoji 20 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2003.

Komunala Kočevje, d.o.o.

Št. 03/03 Ob-94187
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10, Ko-

čevje; telefaks 01/89-51-697.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

kanalizacije: Slovenska vas.
(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: Kočevje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok izvedbe
30. 10. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Ko-
čevje, pri Urši Butala.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 30. 6. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na TR
03113-1000088572 pri SKB d.d.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 1. 7. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Ko-
munala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330
Kočevje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 7. 2003 ob 11. uri na Komunali
Kočevje, d.o.o.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
ocenjene vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik; plačilo bo v skladu z
izbrano ponudbo.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 10. 2003; odločitev o sprejemu po-
nudbe bo predvidoma v 20 dneh.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80 točk, plačilni pogoji 20 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2003.

Komunala Kočevje, d.o.o.

Št. 50 Ob-94186
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor; tel.
02/449-23-05 in telefaks 02/449-23-79.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
no obrtniška, elektroinstalacijska in
strojno instalacijska dela na pošti 1109
Ljubljana (Modra Laguna).

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

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

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Dunajska ce-
sta 48.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje: 31. 8.
2003.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR
90672-0000040025 sklic 00 0000-17.
Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu
odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredu-
jete po telefaksu 02/449-23-79. Zaintere-
sirane ponudnike vljudno prosimo, da pripi-
šejo številko in naziv javnega naročila, šte-
vilko telefaksa in kontaktno osebo zaintere-
siranega ponudnika.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 6. 2003 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 6. 2003 ob 10. uri v prostorih

Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, v
Mariboru – sejna soba v IV. nadstropju.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora biti re-
gistriran pri pristojenem državnem organu
za dejavnost, ki je predmet razpisa; proti
ponudniku ne sme biti uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni ali likvidacijski po-
stopek; ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni smela biti izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem oziroma
ni smela biti izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku pre-
povedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila in ponudnik mora
predložiti lastno izjavo, s katero potrjuje svo-
jo nekaznovanost; ponudnik mora imeti po-
ravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
spredpisi v RS; ponudnik v zadnjih šestih
mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran
račun več kot 10 dni (skupaj s partnerji);
ponudnik v letu 2002 ni smel imeti promet
manjši od mnogokratnika 5 ponudbene
vrednosti (skupaj s partnerji); potrjen vzo-
rec pogodbe; pogodbo s podizvajalcem,
oziroma pogodbo o skupnem nastopanju,
če ponudnik zagotavlja kapacitete s podiz-
vajalcem ali v obliki poslovnega sodelova-
nja; ponudba mora biti veljavna najmanj 75
dni od dneva odpiranja ponudb; ponudnik
ne sme dati zavajajočih podatkov, glede za-
htev iz te točke; ponudnik mora priložiti vse
dokumente, ki jih naročnik zahteva zase,
svoje partnerje (v primeru predložitve sku-
pne ponudbe) in podizvajalce; ponudnik
mora predložiti izjavo, da sprejema pogoje
iz razpisne dokumentacije, ponudnik mora
za zadnjih pet let priložiti vsaj pet pisnih
ocen naročnikov, da je ponudnik kvalitetno
izvajal dela.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 75 dni od datuma odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudb je 30. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
vrednost ponudbe.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo posredoval pisna poja-
snila na pisne zahtevke. Zahtevke morajo
zainteresirani ponudniki posredovati obvez-
no pisno, lahko pa tudi po elektronski pošti:
alenka.mihurko@posta.si.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor

Ob-94232
1. Naročnik: Občina Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Občina Loška do-

lina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386
Stari trg pri Ložu, tel. 01/705-06-70, faks
01/705-06-80, e-mail: loska-dolina@lo-
ska-dolina.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
telovadnice v Osnovni šoli heroja Jane-
za Hribarja – Stari trg pri Ložu.

(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: Osnovna šola heroja Ja-
neza Hribarja – Stari trg pri Ložu.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek: 26. 6.
2003, dokončanje 25. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Loška
dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386
Stari trg pri Ložu, Gradišar Robert.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 28. 5. 2003
dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne doku-
mentacije: 20.000 SIT, plačilo pred prevze-
mom na račun 01265-0100002634, sklic-
na številka 00-0333.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 6. 2003 do
12. ure. Ponudbe poslane po pošti morajo
biti na sedežu občine do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri
Ložu.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 6. 2003 ob 13. uri, na sedežu
Občine Loška dolina, mala sejna soba.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 11. 7. 2003 in 13. 6.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
85%, garancijski rok 5%, reference 5%, pla-
čilni pogoji 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2003.

Občina Loška dolina

Št. 004-9/2003-130 Ob-94246
1. Naročnik: Občina Šentjur.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 10,

3230 Šentjur, faks 03/57-43-446.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-

strukcija dela lokalne ceste LC 464070
Dole – Proseniško.

Dela obsegajo: rekonstrukcijo obstoje-
če ceste (zemeljska dela, zgornji ustroj, od-
vodnjavanje).

(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 pred-
videna.

4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala
na odseku ceste v Goričici in Proseniškem.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali časa izvedbe: začetek del v juli-
ju 2003, dokončanje del december 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija in dodatne informacije: Občina Šent-
jur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur; kontaktna
oseba Anica Jazbinšek, tel. 03/747-13-87,
ali Tadeja Zorič, tel. 03/747-13-24, faks
03/574-34-46.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 14. uro, ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki poravnajo
z nakazilom na transakcijski račun Občine
Šentjur št. 01000-0100004949, namen na-
kazila: razpisna dokumentacija za rekon-
strukcijo dela lokalne ceste LC 464070 Do-
le – Proseniško.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 26. 6. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Šentjur, Mestni trg
10, Šentjur, III. nadstropje, soba št. 51a -
vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 26. 6. 2003
ob 10. uri, v veliki sejni dvorani – pritličje
Občine Šentjur, Mestni trg 10.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo v višini 10% ponudbene
vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačal z razpisom oddana dela po
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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahtevana dokazila po
razpisni dokumentaciji mora ponudnik pri-
ložiti ponudbi.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti veljavna do konca leta 2003; predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe 3. 7.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudbe: po-
nudbena cena, reference, rok izvedbe in
garancija. Merila so podrobneje opisana v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, po
predhodnem dogovoru, pri Mariji Rataj, tel.
03/747-13-26, ali Anici Jazbinšek, tel.
03/747-13-87.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2003.

Občina Šentjur

Št. 343-107/97-3 Ob-94247
1. Naročnik: Mestna občina Nova Go-

rica.
2. Naslov  naročnika:  Trg  E.  Karde-

lja 1, 5000 Nova Gorica, faks
05/30-21-233, Stojan.Vicic@Nova-Gori-
ca.si, tel. 05/33-50-135.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja parkirišča pri bivših dijaških domo-
vih v Novi Gorici.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: navedeno v razpisni dokumen-
taciji.

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

4. Kraj izvedbe: Nova Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek junij
2003, dokončanje po terminskem planu,
razvidnem v razpisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
infrastrukturo in gospodarske javne službe
Mestne občine Nova Gorica, Stojan Vičič,
univ. dipl. inž. gradb., tel. 05/33-50-135.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 13. 6. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
10.000 SIT na račun Mestne občine Nova
Gorica št. 01284-0100014022.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 6. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Nova Gorica,
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba
št. 38/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 6. 2003 ob 13. uri, steklena dvo-
rana Mestne občine Nova Gorica.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvi-
dno 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2003, 23. 6.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena –
vplivnost 80%, rok izvedbe – vplivnost 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2003.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 352-05-08/01-39 Ob-94252
1. Naročnik: Občina Gornja Radgona.
2. Naslov naročnika: Partizanska ce-

sta 13, 9250 Gornja Radgona, tel.
02/561-16-71, faks 02/564-38-14.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja vodovoda Gornja Radgona - Norički
Vrh - Police.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: Gornja Radgona, No-
rički Vrh, Črešnjevci, Police.

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

končanja ali čas izvedbe: razvidno iz razpi-
sne dokumentacije.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Gor-
nja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250
Gornja Radgona, kontaktna oseba je Ščav-
ničar Jože, tel. 02/561-16-71.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 16. 6. 2003 vsak
delovni dan od 7. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT na
podračun občine Gornja Radgona št.
01229-0100012643.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 16. 6. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: tajništvo Občine Gornja Rad-
gona, Partizanska 13, 9250 Gornja Rad-
gona.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: sejna soba Občine Gornja Radgona,
16. 6. 2003 ob 11. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačal opravljena dela v rokih plačil,
navedenih v Zakonu o izvrševanju proraču-
na Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
9/00) in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih aktih.

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 so-
delovanju.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 16. 9. 2003, 30. 6.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, rok izvedbe, garancijski rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: zapečatene kuverte morajo biti ja-
sno označene z napisom: “Ne odpiraj - po-
nudba za izgradnjo vodovoda Gornja Rad-
gona - Norički vrh - Police“.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 5. 2003.

Občina Gornja Radgona

Št. 02/2003 Ob-94262
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-27-00, faks
01/478-274.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
računalniške, telekomunikacijske in NN
mreže na Davčnem uradu Nova Gorica.

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

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

4. Kraj izvedbe: DU Nova Gorica, Ulica
Gradnikove brigade 2, 5101 Nova Gorica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka del takoj po uvedbi izvajalca v po-
sel, to je predvidoma julija 2003, rok kon-
čanja del je predvidoma avgusta 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: prevzem dokumen-
tacije in dodatne splošne informacije o naro-
čilu pri naročniku, Odd. za javna naročila in
nabavo, Igor Štraus (tel. 01/478-28-23) in
Urban Seničar (tel. 01/478-28-25). Dodat-
ne tehnične informacije o naročilu Boštjan
Sporn (tel. 01/478-28-85).

(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: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 24. 6. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za finance, Davčna
uprava Republike Slovenije, Šmartinska 55,
Ljubljana, vložišče DURS.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo
24. 6. 2003 z začetkom ob 9.30, v prosto-
rih Ministrstva za finance, Davčna uprave
Republike Slovenije, Šmartinska 55, Ljub-
ljana, sejna soba v 2. nadstropju.

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

a) garancija za resnost ponudbe. Ban-
čno garancijo za resnost ponudbe so po-
nudniki dolžni predložiti s ponudbo. Ban-
čna garancija mora biti izdana v višini
1,000.000 SIT in mora veljati do vključno
30. 9. 2003;

b) izbrani izvajalec je dolžan najkasneje
v 10 dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj
za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti
bančno garancijo za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti v višini 10% od vrednosti
pogodbe;

c) izvajalec mora izročiti naročniku, ob
primopredaji pogodbenih del, bančno ga-
rancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% od končne pogodbene ce-
ne. Brez predložene garancije primopreda-
ja ni opravljena. Rok trajanja garancije je za
30 dni daljši kot je splošni garancijski rok,
določen v pogodbi. Garancija služi naročni-
ku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izva-
jalčevih obveznosti do naročnika v času ga-
rancijskega roka. V kolikor se garancijski
rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za
enak čas tudi rok trajanja garancije.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: račun
se izda na podlagi potrjenega primopredaj-
nega zapisnika o uspešnem in kvalitetnem
zaključku del. Zapisnik se priloži računu.
Plačilni rok je 30 dni po uradnem prejemu
računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): Izva-
jalec v celoti odgovarja za izvedbo prejete-
ga naročila naročniku ne glede na število
podizvajalcev. V primeru, da je naročilo od-
dano skupini izvajalcev, ki so za izvedbo
naročila sklenili pravni akt o skupni izvedbi
naročila, le-ti odgovarjajo naročniku neo-
mejeno solidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2003. Najugodnejši ponudnik bo
predvidoma izbran do 2. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor najugodnejšega ponudnika je naj-
nižja skupna ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: prevzemnikom razpisne dokumenta-
cije bo omogočen ogled objekta DU Nova

Gorica, Ulica Gradnikove brigade 2, 5101
Nova Gorica, in sicer 10. junija 2003 ob
10. uri. Kontaktna oseba na Davčnem ura-
du Nova Gorica je Zdravko Božič.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2003.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 35205-0008/2002 Ob-94268
1. Naročnik: Mestna občina Murska

Sobota za investitorja Komunala Javno po-
djetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska
Sobota.

2. Naslov naročnika: Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota, tel. 531-10-00, faks
530-33-25.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
kanalizacije v Bakovcih - VI. faza.

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

končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek del v juliju 2003, konec del 75 dni od
uvedbe v posel.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
okolje in prostor ter gospodarske javne slu-
žbe pri Jožici Viher, dipl. uprav. org.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 16. 6. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na račun št.
0128-0100011405.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 6. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: vložišče Mestne občine Mur-
ska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 6. 2003 ob 12.30, v sejni sobi
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2 - urad župana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 2,000.000 SIT z ve-
ljavnostjo 89 dni od odpiranja ponudb.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati 85 dni od odpiranja ponudb, predvide-
ni datum odločitve je 15 dni od odpiranja
ponudb.
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15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena - 60%,
– reference - 20%,
– rok izvedbe - 10%,
– plačilni pogoji - 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 13. 5. 2003.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 26/03 Ob-94273
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za delo,

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

ljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja

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

končanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje najpozneje
v šestih mesecih.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Center za vzgojo in
usposabljanje, Velenje, Marija Kovačič, tel.
03/898-68-40, faks 03/898-68-47.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 45.000 SIT na podračun
št.: 01333-0100018411 pri Banki Slovenije,
sklic na št. 2876333-71300070540003.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 7. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center za vzgojo in usposablja-
nje, Kidričeva 19, 3320 Velenje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 7. 2003 ob 12. uri – CVIU Vele-
nje, Kidričeva 19.

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

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: cena –
80 točk, finančna sposobnost – 20 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Dunja Bubanj, tel. 01/232-07-67,
faks 01/232-19-48.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2003.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 4022-154/03-2 Ob-94294
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za go-
spodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
brežine Gradaščice zaradi razširitve Ja-
move ceste.

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

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

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: avgust – sep-
tember 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Mestna ob-
čina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, Erdelja Breda, tel.
01/306-17-19, faks 01/306-17-48.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumen-
tacije je 10.000 SIT, ki ga zainteresirani
ponudniki plačajo na transakcijski račun pri
Banki Slovenije št. 01261-0100000114,
sklic na št. 10000-121.

8. (a) Datum in ura, ko je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 6. 2003 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Me-
stna uprava, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
IV. nadstropje, soba št. 404.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 6. 2003 ob 8.15.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik je dolžan predložiti bančno garanci-
jo za resnost ponudbe v višini 5% od ponu-
jene vrednosti javnega naročila.

11. Pogoji financiranja ali plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogodbi, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.

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

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

o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 15 dneh po javnem
odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 5. 2003.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

OGJSP

Ob-94298
1. Naročnik: Občina Moravče.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 4,

1251 Moravče, tel. 01/72-31-098; faks
01/72-31-035.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
prizidka vrtca, prestavitev cisterne za
kurilno olje, razširitev otroškega igrišča
ter rekonstrukcija obstoječega dela ob-
jekta vrtca Moravče.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročilo se odda v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti so že
izdelani.

4. Kraj izvedbe: naselje Moravče, Obči-
na Moravče.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2003
do 30. 10. 2003 in od 1. 3. 2004 do 30. 6.
2004 (fazna gradnja).

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Mo-
ravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče, Mar-
jan Bricl, tel. 01/72-31-098. Skrajni rok,
do katerega ponudniki še lahko zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi z razpisno doku-
mentacijo po pošti ali telefaksu je 20. 6.
2003.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: vsak delovni dan
v času razpisa od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na TR št.
01277-0100001755.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
30. 6. 2003, do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Moravče, Trg svobode
4, 1251 Moravče. Ponudba mora biti v za-
pečateni kuverti z označenim imenom po-
nudnika in naročnika z navedbo “Ne odpiraj
– ponudba Vrtec Moravče“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 6. 2003, ob 14. uri, v sejni sobi
Občine Moravče, Trg svobode 4, 1251 Mo-
ravče.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% skupne končne
ponudbene cene.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne 90 dni od dneva odpiranja ponudb,
datum odločitve predvidoma 15. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – 60 točk,
2. reference ponudnika – 20 točk,
3. finančna usposobljenost ponudnika –

10 točk,
4. plačilni pogoji – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dela se bodo izvajala fazno v dveh
letih glede na sofinanciranje s strani države
in naročnika po planu v skladu z razpisno
dokumentacijo. Obstaja tudi možnost konti-
nuirane gradnje po dodatnem finančnem
predlogu izbranega ponudnika.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 38 z dne
25. 4. 2003, št. 36102-01/1998.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2003.

Občina Moravče

Št. 3531-21/2002 Ob-94359
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000

Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-

na, obrtniška in inštalacijska dela.
Ocenjena vrednost javnega naročila:

30,000.000 SIT (brez DDV).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni.

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

4. Kraj izvedbe: Poljanski nasip 58,
Ljubljana.

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

končanja ali čas izvedbe: od 15. 7. do
15. 9. 2003, dva meseca.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
zdravje, Oddelek za investicije, Štefanova
5, Ljubljana, tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 23. 5. 2003
do dneva za oddajo ponudb, to je 16. 6.
2003, in sicer od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT plačati na tran-
sakcijski račun Ministrstva za zdravje št.

01100-6300109972, sklic na številko odo-
britve 18 27111-7141998-22900003.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 6. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za zdravje, Štefa-
nova 5, Ljubljana, vložišče, v zaprti ovojnici,
z dobro vidno oznako: “Ne odpiraj – Po-
nudba za javni razpis, Poljanski nasip 58 –
GOI dela“. Na hrbtni strani mora biti naslov
ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 6. 2003 ob 13. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ocenjene vredno-
sti javnega naročila.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): posamezen
ponudnik lahko nastopa tudi s podizvajalci
ali z dvema ali več partnerji v skupnem po-
slu z obvezno solidarno odgovornostjo vseh
sodelujočih, od katerih pa je samo eden
poslovodeči.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: druge podrobnosti so opredeljene v
razpisni dokumentaciji. Naročnik bo dajal
informacije na podlagi pisnih vprašanj, ki
morajo prispeti najkasneje pet dni pred po-
tekom roka za oddajo ponudb na njegov
naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
Oddelek za investicije, Ljubljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2003.

Ministrstvo za zdravje

Št. 404-01-51/2003 Ob-94363
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, Urad za investicije, tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.

3. (a) Opis in obseg gradnje: Kemijski
inštitut v Ljubljani – obnova instalacij v
nadstropjih.

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

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

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Hajdrihova 19.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek julij
2003 – dokončanje avgust 2003.

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: (datum prispetja)
17. 6. 2003, do 12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 6. 2003, ob 12. uri v prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Urad za investicije, Trubarjeva 3/V, Ljublja-
na, sejna soba št. 40.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
90 dni od odpiranja ponudb.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe – junij 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na
LIZ-inženiring d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljub-
ljana, Janez Sitar.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 21 z dne
28. 2. 2003, Ob-89128.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 110-1/03 Ob-94376
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

(a) Opis in obseg gradnje: glavna cesta
G1-2, odsek 1290: Slovenska Bistrica –
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Hajdina, pododsek obvoznica Pragersko
od KM 0+002 do KM 6+050; gradnja tra-
se, deviacij, priključkov, premostitvenih
objektov, vodnogospodarskih objektov in
komunalno–energetske infrastrukture.

(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: Slovenska Bistrica –
Hajdina, pododsek obvoznica Pragersko.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijo.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 18 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotniko-
va 40, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba je
Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Stro-
kovne informacije posreduje Danijela Fišer,
univ. dipl. inž. grad. – DDC svetovanje inže-
niring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Nadzor Maribor, tel. 02/23-43-219,
faks 02/23-43-225.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 100.000 SIT stroškov raz-
pisne dokumentacije lahko ponudniki po-
ravnajo na blagajni DDC svetovanje inženi-
ring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o. (soba 1.03) oziroma z virmanom na
TRR št. 02923-0014562265 pri Novi Ljub-
ljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženi-
ring d.o.o. Ljubljana, s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 26. 6. 2003 do 10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
26. 6. 2003 ob 11. uri v prostorih DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000
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 90,000.000 SIT in veljavnostjo naj-
manj 172 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po preteku skrajnega roka za pred-
ložitev ponudbe. Predvideni datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 15. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev
razpisa.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: prvi javni razpis za predmetno javno
naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 13 z dne 7. 2. 2003.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: predhodni javni razpis je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 19 z dne
1. 3. 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2003.

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

Št. 24/03 Ob-94386
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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: sanacija
brežin “Šmihel“ s priključkom Vrhovo na
cesti R1-216/1175 Krka – Žužemberk
od km 9.300 do km 10.960.

(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: Šmihel.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: 110 dni po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija – 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 doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 6. 2003 do
8. ure

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-

strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba
21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 24. 6.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna 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 medse-
bojni dogovor.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba 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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 96,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 32/03 Ob-94388
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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: rekon-
strukcija regionalne ceste R2-428/1249
Ljubno–Luče od km 10+850 do km
11+590.

(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 R2-428 Radmir-
je–Luče.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 16 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, 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 doku-
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mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 6. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 24. 6.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna 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 medse-
bojni dogovor.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba 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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 402,000.000 SIT.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 29 z dne
21. 3. 2003, Ob-90565.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 31/03 Ob-94390
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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: moderni-
zacija ceste R3-680/1224 Jurklošter–
Dežno od km 3.304 do km 4.581.

(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 R3-680 Jurkloš-
ter–Dežno.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 4 mesece po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija – 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 doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 6. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba
21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 24. 6.
2003 ob 12. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna 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 medse-
bojni dogovor.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba 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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 106,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 42/03 Ob-94391
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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
protihrupne ograje Tremerje.

(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 G1-5/Celje–
Šmarjeta.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 4 mesece po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, 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 razpi-
sno 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 potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 6. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba
21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 6.
2003 ob 12. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna 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 medse-
bojni dogovor.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba 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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 60,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 40/03 Ob-94392
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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: prepla-
stitev ceste R1-206 odsek 1027 Kranj-
ska Gora - Vršič.
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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: ceste R1-206 Kranjska
Gora–Vršič

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 3 mesece po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, 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 raz-
pisno dokumentacijo: stroške za razpi-
sno dokumentacijo 10.000 SIT naj po-
nudniki poravnajo z virmanom na žiro ra-
čun št. 01100-6300109972 - sklic na št.
18 24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 6. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba
21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 6.
2003 ob 13. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna 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 medse-
bojni dogovor.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba 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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 90,000.000 SIT.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa:

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-94396
1. Naročnik: Republika Slovenija -

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ce-
ste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija ceste R1-212/1120 Sodraži-
ca-Žlebič od km 0.150 do km 2.100.

(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 R1-212 Sodraži-
ca–Žlebič.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe: 8 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija - Ministrstvo za promet – Direkci-
ja RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljublja-
na, 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 doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 6. 2003 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, vložišče,
soba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 26. 6.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna 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 medse-
bojni dogovor.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu Za-
kona o javnih naročilih: pogoji so navede-
ni 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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 268,200.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-94397
1. Naročnik: Republika Slovenija -

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ce-
ste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
dveh mostičkov in inundacijskih jarkov
na trasi R1-216/1367 Ivančna Gorica –
Muljava, most 1 v km 2.6+16,92 most
2/4 v km 2,3+80,00.

(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 R1-216 Ivančna
Gorica–Krka.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe: 6 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo 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 razpi-
sno 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 potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 6. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vloži-
šče, soba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 26. 6.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna 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 medse-
bojni dogovor.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu Za-
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kona o javnih naročilih: pogoji so navede-
ni v navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 51,600.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-94398
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: prepla-
stitev ceste R3-639 odsek 1141 Šentvid
– Vodice od km 9.300 do km 10.300.

(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 R3-639 Lj. (Šen-
tvid)–Vodice.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe: 45 dni po sklenitvi po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo 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 doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 6. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče,
soba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 26. 6.
2003 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna 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 medse-
bojni dogovor.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v na-
vodilih 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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 50,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-94399
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: sanacija
makadamskega vozišča Zameško–Ko-
stanjevica.

(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 R3-672 Sme-
dnik-Zameško-Kostanjevica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe: 30 dni po sklenitvi po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija - Ministrstvo za promet – Direkci-
ja RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljublja-
na, 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 doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 6. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija -
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče,
soba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 26. 6.

2003 ob 12. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna 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 medse-
bojni dogovor.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu Za-
kona o javnih naročilih: pogoji so navede-
ni v navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 17,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 2 Ob-94408
1. Naročnik: Rudnik Zagorje v zapiranju,

d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: Grajska 2, 1410

Zagorje ob Savi, tel. 03/56-64-100, tele-
faks 03/56-54-582, e-pošta: sandi.gr-
car@rudnik-zagorje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
in rekultivacija območja plazu Ruardi.

(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 Ruardi.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe
je 2 meseca od uvedbe v delo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki v
tajništvu naročnika pri Prelogar Marjeti, na
naslovu Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi. Dodatne
informacije dobijo ponudniki pri Grčar
Sandiju.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od dne-
va objave pa do dneva oddaje ponudb od
8. do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT (v ceno
ni vštet DDV) na transakcijski račun naroč-
nika 26338-0018070154 pri NLB, Banka
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Zasavje-Trbovlje, Enota Zagorje ob Savi, s
pripisom za namen: razpisna dokumenta-
cija – 1.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 6. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 6. 2003 ob 11. uri na naslovu
naročnika Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi - sejna
soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menico z menično izjavo v višini
1,500.000 SIT z veljavnostjo do 30. 9.
2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira iz proračuna Republi-
ke Slovenije.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudniki morajo izpol-
njevati pogoje in priložiti dokazila v skladu z
41. do 43. členu ZJN-1 in v skladu z določi-
li iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
30. 9. 2003. Naročnik bo sprejel svojo
odločitev o najugodnejšemu ponudniku do
30. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena –
do 50%, rok plačila – do 25%, reference –
do 20%, ISO standard 9001 – 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2003.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Št. 1 Ob-94409
1. Naročnik: Rudnik Zagorje v zapiranju,

d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: Grajska 2, 1410

Zagorje ob Savi, tel. 03/56-64-100, tele-
faks 03/56-54-582, e-pošta: sandi.gr-
car@rudnik-zagorje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: revitali-
zacija površin na območju med Ruardi-
jem in Orlekom nad bivšo jamo Kotre-
dež.

(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 Ruardi.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe
je 2 meseca od uvedbe v delo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki v
tajništvu naročnika pri Prelogar Marjeti, na
naslovu Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi. Dodatne
informacije dobijo ponudniki pri Grčar
Sandiju.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od dne-
va objave pa do dneva oddaje ponudb od
8. do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (v ceno ni vštet
DDV) na transakcijski račun naročnika
26338-0018070154 pri NLB, Banka Zasa-
vje-Trbovlje, Enota Zagorje ob Savi, s pripi-
som za namen: razpisna dokumentacija.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 6. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 6. 2003 ob 10. uri na naslovu
naročnika Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi - sejna
soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bianco
menico z menično izjavo v višini 1,700.000
SIT z veljavnostjo do 30. 9. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira iz proračuna Republi-
ke Slovenije.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudniki morajo izpol-
njevati pogoje in priložiti dokazila v skladu z
41. do 43. členu ZJN-1 in v skladu z določi-
li iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
30. 9. 2003. Naročnik bo sprejel svojo
odločitev o najugodnejšemu ponudniku do
30. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena –
do 50%, rok plačila – do 25%, reference –
do 20%, ISO standard 9001 – 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2003.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Št. 28/03 Ob-94415
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za delo,

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

ljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja

prizidka - Center Dolfke Boštjančič, Dom
Škofljica.

(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: Škofljica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: julij 2003 - okto-
ber 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: RS, Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, Dunja Bubanj, tel. 01/232-07-67, faks
01/232-19-48.

(b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: med 10. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 6. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 6. 2003 ob 14. uri, MDDSZ,
Slovenska 54/I, Ljubljana.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Dunja Bubanj, tel. 01/232-07-67,
faks 01/232-19-48.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Št. 455/03 Ob-94476
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Žalec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ul. Nade Cilen-

šek 5, 3310 Žalec.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja

kanalizacije Braslovče (FK pod trgom),
F kanal 100 Parižlje.

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

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

4. Kraj izvedbe: Braslovče, Parižlje, Ob-
čina Braslovče.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: izvedba 1. faze
takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja
del glede na finančna sredstva naročnika.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Bra-
slovče, Braslovče 29, Braslovče – Milan
Šoštarič, univ. dipl. inž.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 28. 5. do 3. 6.
2003 po predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila o
plačilu materialnih stroškov na račun št.
06000-0045266125 – Javno komunalno
podjetje Žalec d.o.o., s pripisom: Razpis –
GK Braslovče ali ob plačilu na blagajni po-
djetja v višini 20.000 SIT.

Priloženo mora biti tudi Odločba dav-
čnega urada (davčna številka).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 6. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Braslovče, Braslovče
29, 3314 Braslovče, tel. 03/703-84-00;
faks 03/703- 84-10.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 6. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
občine.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponud-
nik mora v ponudbi priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 2,400.000 SIT,
kar je 3% od ocenjene vrednosti. Trajanje
garancije je do 10. 8. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji glede financiranja in plačila so detajl-
no opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 10. 8. 2003 in
20. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70%,
– reference 20%,
– usposobljenost, roki 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: najnižja ponujena cena še ne pred-
stavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si
pridružuje pravico določiti eventualno ma-
njši obseg del od razpisanega oziroma na
razpoložljiva finančna sredstva, ali odstopiti

od podpisa pogodbe, pridružuje pa si tudi
pravico, da dela ne odda nobenemu po-
nudniku. V nobenem primeru ponudniki ni-
majo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003.

Javno komunalno podjetje Žalec,
d.o.o.

Št. 13/03 Ob-94479
1. Naročnik: Zavod za šport, Kosovelo-

va ul. 5, 6210 Sežana.
2. Naslov naročnika: Kosovelova ul. 5,

6210 Sežana, tel. 713-14-80, faks
734-26-12.

3. (a) Opis in obseg gradnje: adap-
tacija garderob v športni dvorani v Se-
žani.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej: ni predvidena
oddaja po sklopih.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
je vključena tudi izdelava projektov: izde-
lava projektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: Sežana, Športna dvo-
rana, Kosovelova 5A.

5. Sprejemljivost variant ponudb: upoš-
tevane bodo ponudbe po osnovnem popisu
in razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja dela: 20. junij 2003; 1. septem-
ber 2003.

7. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisano dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zavod za
šport, Kosovelova ul. 5, 6210 Sežana, di-
rektor: Božidar Dragan.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisano dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 11. ure, vključno do 30. maja 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisa-
no dokumentacijo: ponudnik se mora ob
dvigu razpisne dokumentacije izkazati s po-
trdilom o plačilu materialnih stroškov v višini
10.000 SIT na račun naročnika, TRR
01311-6030721806, s pripisom “Adaptaci-
ja garderob v športni dvorani v Sežani“.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. junij 2003 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za šport, Kosovelova ul.
5, 6210 Sežana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. junij 2003 ob 13. uri, na sedežu
Zavoda za šport, Kosovelova ul. 5, 6210
Sežana.

10. Navedba finančnih zavarovanj: za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 10%
vrednosti ponujenih del.

11. Pogoji financiranja in plačila in skli-
cevanje na določila v predpisih: v skladu z
Zakonom o izvrševanju proračuna in predvi-
denimi proračunskimi sredstvi (jesen 2003
– pomlad 2004).

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, po tem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z Za-
konom o javnih naročilih.

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

šnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne 90 dni od oddaje ponudbe.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, reference, plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: zapečatene kuverte morajo biti oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj“
in številko te objave javnega naročila z na-
vedbo predmeta naročila.

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

18. Datum odpošiljanja zadeve v obja-
vo: 14. maj 2003.

Zavod za šport Sežana

Ob-94483
1. Naročnik: Občina Pivka.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska cesta

5, 6257 Pivka, faks 05/721-01-02, e-mail:
obcina.pivka@pivka.si, tel. 05/721-01-00.

3. (a) Opis in obseg gradnje: redna in
občasna vzdrževalna dela, zimska vzdr-
ževalna dela ter dela na odvodnjavanju,
na objektih in cestni signalizaciji gozd-
nih cest na območju Občine Pivka za
obdobje od leta 2003-2006.

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

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

4. Kraj izvedbe: območje gozdnih cest
Občine Pivka.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek in ob-
seg del je po dogovoru in v skladu z razpo-
ložljivimi sredstvi. Dela se izvaja po letnem
planu vzdrževanja gozdnih cest za obdobje
let 2003-2006, po naročilu ZGS-OE Po-
stojna in OE Sežana. Zaključek razpisanih
rednih in občasnih vzdrževalnih del je 30.
11., za dela na odvodnjavanju, na objektih
in na cestni signalizaciji se mora zaključiti
do 15. 10., zimsko vzdrževanje se opravlja
do 31. 12. v tekočem letu.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Piv-
ka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, tel.
05/721-01-00, faks 05/721-01-02, kon-
taktna oseba: Ivan Čeligoj.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti osebno v tajniš-
tvu občine vsak delovni dan do 30. 5. 2003
med 8. in 11. uro s predložitvijo potrdila o
plačanih stroških razmnoževanja razpisne do-
kumentacije, na zahtevo ponudnika pa tudi
po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o
plačanih stroških razmnoževanja razpisne do-
kumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške razmnoževa-
nja razpisne dokumentacije v višini 10.000
SIT (v ceni je vključen DDV) je potrebno
nakazati na transakcijski račun Banka Slo-
venije št. 01000 – 0100016298, s pripi-
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som Gozdne ceste občina Pivka – razpi-
sna dokumentacija.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do četrtka, 6. 6. 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Pivka, Kolodvorska ce-
sta 5, 6257 Pivka; v tajništvo Občine Pivka.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 7. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% vrednosti ponuje-
nih del in veljavnostjo 60 dni od dneva od-
piranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
po začasnih mesečnih situacijah v roku do
60 dni od dneva izstavitve situacije.

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

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

– da ima zadostno število strokovnega
kadra za izvedbo del,

– da je sposoben razpisano delo izvesti
v zahtevanem roku,

– da so ponudbene cene fiksne do kon-
ca izvedbe del, letno revalorizirane po in-
deksu IGM pri Gospodarski zbornici Slo-
venije,

– da bo razpisana dela izvedel v skladu
z Zakonom o graditvi objektov,

– da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega računa.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni po dnevu oddaje ponudbe.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena (70 točk),
2. reference ponudnika (20 točk),
4. ugodnejši plačilni pogoji (10 točk).
Največje število točk, ki jih ponudnik lah-

ko dobi je 100 točk. Točkovanje se bo izvr-
šilo po priloženi specifikaciji:

Št. Merilo Št. točk

1 Ponudbena cena najnižja 70
druga najnižja 65
tretja najnižja 60
ostale 50

2 Reference ponudnika izvedba najmanj
dveh
objektov
podobnega
obsega v
zadnjih
treh letih 20
izvedba enega
objekta
podobnega
obsega v
zadnjih
treh letih 10

3 Ugodnejši plačilni pogoji 90 dni 10
75 dni 5
v skladu
s pogoji 0

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003.

Občina Pivka

Št. 047/03 Ob-94499
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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: rekon-
strukcija križišča Peršeti cesta
G2-102/1006, cesta G2-102/1040, ce-
sta G2-103/1007.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta G2-102 in
G2-103 Peršeti.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe: najkasneje do 20. 6.
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija – 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 doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 6. 2003 do 8.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 6.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZI-
PRS0304.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu Za-
kona o javnih naročilih: pogoji so navede-
ni v navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 144,000.000 SIT

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003

Direkcija RS za ceste

Št. 048/03 Ob-94500
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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 skozi Stari trg R1-213/1365.

(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 R1-213 Bloška
Polica–Pudob

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe: najkasneje do 15. 9.
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, 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 razpi-
sno 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 potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 6. 2003 do 9.
ure

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 6.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZI-
PRS0304.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medse-
bojni dogovor.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu Za-
kona o javnih naročilih: pogoji so navede-
ni v navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 183,600.000 SIT

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003

Direkcija RS za ceste

Št. 055/03 Ob-94501
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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: križišče
na cesti R1-230 odsek 1309 Ljutomer
(Ormoška cesta) – gradbena dela.

(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 R1-230 Križev-
ci–Ljutomer.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe: 9 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, 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 doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 6. 2003 do
10. ure

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče,
soba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 6.
2003 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZI-
PRS0304.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v na-
vodilih 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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 96,000.000 SIT

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003

Direkcija RS za ceste

Št. 056/03 Ob-94502
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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
križišča FINK na cesti R2-430/0280 v
Slovenskih Konjicah.

(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 R2-430 Sl. Konji-
ce–Stranice.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe: 12 mesecev po skleni-
tvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija – 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 doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 6. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče,
soba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 6.
2003 ob 12. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZI-
PRS0304.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: 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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 126,000.000 SIT

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003

Direkcija RS za ceste

Št. 057/03 Ob-94503
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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: izdelava
zapornega sloja na regionalni cesti
R1-215 odsek 1162 Trebnje – Mokro-
nog od km 4 + 140 do km 4 + 305.

(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 R1-215 Trebnje–
Mokronog.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe: 30 dni po sklenitvi po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, 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 doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 6. 2003 do
8. ure

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 30. 6.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZI-
PRS0304

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: 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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 8,000.400 SIT

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003

Direkcija RS za ceste

Št. 051/03 Ob-94504
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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: obnova
odvodnjavanja na območju 8 – Novo
mesto.

(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 Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive.
6. Čas izvedbe: 60 dni po sklenitvi po-

godbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, 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 doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 6. 2003 do
9. ure

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče,
soba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 30. 6.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZI-
PRS0304.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v na-
vodilih 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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 20,176.440 SIT

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003

Direkcija RS za ceste

Št. 053/03 Ob-94505
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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: rekon-
strukcija mostu čez hudournik v Dolenji
Trebuši na cesti R3-610/1370.

(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 R3-610 D. Tre-
buša–Sp. Idrija.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe: 240 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 doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 6. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče,
soba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 30. 6.
2003 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZI-
PRS0304.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu Za-
kona o javnih naročilih: pogoji so navede-
ni v navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 59,000.000 SIT

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003

Direkcija RS za ceste

Št. 052/03 Ob-94506
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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: rekon-
strukcija mostu čez Dolenjski potok v
Dolenjem Zemonu na cesti G1-6/0343.

(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: /
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4. Kraj izvedbe: cesta G1-6 Il. Bistrica–
Jelšane.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe: 240 dni po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, 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 doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 6. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče,
soba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 30. 6.
2003 ob 12. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZI-
PRS0304.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu Za-
kona o javnih naročilih: pogoji so navede-
ni v navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 35,000.000 SIT

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003

Direkcija RS za ceste

Št. 39/03 Ob-94507
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ce-
ste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
ceste R 1 – 225/1248 Radmirje–Mozir-
je od km 7.560 do km 8.465 Prihova.

(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: ceste R1-225 Radmir-
je-Mozirje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe: 4 mesece po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, 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 doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 7. 2003 do 8.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče,
soba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 1. 7.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZI-
PRS0304.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: 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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 120,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 50/03 Ob-94508
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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 G1-1/1400 Miklavž (AC – nase-
lje) – gradnja pločnikov.

(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 G1-1 Miklavž-Haj-
dina.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe: 9 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, 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 doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo 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: 1. 7. 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 po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 1. 7.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZI-
PRS0304.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu Za-
kona o javnih naročilih: pogoji so navede-
ni v navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 96,000.000 SIT.



Stran 2728 / Št. 48 / 23. 5. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003

Direkcija RS za ceste

Št. 43/03 Ob-94509
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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: moderni-
zacija ceste R3-704/1353 Vuhred – Rib-
nica na Pohorju.

(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 R3-704 Rad-
lje-Ribnica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe: 14 mesecev po skle-
nitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija – 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 razpi-
sno 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 potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 7. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 1. 7.
2003 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZI-
PRS0304.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: 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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 92,400.000 SIT

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003

Direkcija RS za ceste

Št. 45/03 Ob-94510
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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
križišča Levec.

(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 G1-5/Arja vas –
Celje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe: 4 mesece po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija – 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 razpi-
sno 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 potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 7. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 1. 7.
2003 ob 12. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZI-
PRS0304.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu Za-

kona o javnih naročilih: pogoji so navede-
ni 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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 96,000.000 SIT

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 37/03 Ob-94511
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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: sanacija
plazu “Trška gorca“ na cesti
R2-424/1225 Dežno – Črnolica v km
7.950.

(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 R2-424 Dež-
no-Črnolica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe: 9 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija – 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 razpi-
sno 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 po-
trebno predložiti ponudbo: 2. 7. 2003 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče,
soba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 2. 7.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZI-
PRS0304.
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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): pisni medse-
bojni dogovor.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: 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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 109,920.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003

Direkcija RS za ceste

Ob-94516
1. Naročnik: Občina Gornja Radgona.
2. Naslov naročnika: Partizanska c. 13,

9250 Gornja Radgona, tel. 02/561-16-71,
faks 02/564-38-14.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja hodnika za pešce v Sp. Ivanjcih – 2.
faza, avtobusnega postajališča in rekon-
strukcija križišča v Sp. Ivanjcih.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
je vključena tudi izdelava projektov: izde-
lava projektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: Naselje Spodnji Ivanjci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja del ali čas izvedbe: razvidno iz
razpisne dokumentacije.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Gor-
nja Radgona, Partizanska c. 13, 9250 Gor-
nja Radgona, kontaktna oseba je Andrej Su-
bašič, tel. 02/561-16-71.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan od 7. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na po-
dračun Občine Gornja Radgona št.
01229-0100012643.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 30. 6. 2003, do 10. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbe: Občina Gornja Radgona, Parti-
zanska 13, 9250 Gornja Radgona.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: sejna soba Občine Gornja Radgona,
dne 30. 6. 2003 ob 11. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačal opravljena dela v rokih plačil,
navedenih v Zakonu o izvrševanju proraču-
na Republike Slovenije in na njegovi podla-
gi izdanih podzakonskih aktih. Avansa ni,
ponudbena cena je fiksna.

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

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

14.Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2003, 31. 7.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: zapečatene kuverte morajo biti ja-
sno označene z napisom: “Ne odpiraj – po-
nudba za Izgradnjo hodnika za pešce v Sp.
Ivanjcih – 2. faza, avtobusnega postajališča
in rekonstrukcijo križišča v Sp. Ivanjcih“.

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

18. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003.

Občina Gornja Radgona

Št. 403-09/03-02 Ob-94563
1. Naročnik: Občina Ig.
2. Naslov naročnika: Občina Ig, Ig 72,

1292 Ig, tel. 01/28-02-300, faks
01/28-02-322.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija ceste R3 728 odsek 1815
Ig-Rakitna od km 7,670 do km 9,680.

(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: Ig.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

sprejemljive so variantne ponudbe “na ključ“.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del
15. 7. 2003, dokončanje del 15. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Ig,
Ig 72, 1292 Ig, Zlatko Pečar, tel.
01/28-02-300, 01/28-02-312.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 26. 5. 2003
vsak delovnik od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT na
TRR 01237-4370612142, sklic 11
75361-7130007-0042003.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 6. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Ig, Občinska upra-
va, Ig 50, 1292 Ig.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 6. 2003 ob 14. uri, Občina Ig,
Občinska uprava, Ig 50.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3,000.000 SIT.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
75%, rok izvedbe 10%, garancija za izvede-
na dela 10%, reference 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003.

Občina Ig

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

Št. 020-95/2002 Ob-94192
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za okolje, prostor in energijo, Urad
za energetiko.

2. Naslov naročnika: Ministrstvo za oko-
lje, prostor in energijo – Urad za energetiko,
Dunajska 48, Ljubljana, tel. 01/478-73-68,
faks 01/478-71-82, e-mail: joze.dim-
nik@gov.si.

3. Vrsta in opis storitev: analiza orga-
niziranega trga z električno energijo in
predlog sprememb in dopolnitev obsto-
ječih mehanizmov.

Storitve kategorije 8 (Storitve za raziska-
ve in razvoj – projekt) iz priloge I A (po ZJN-1,
Ur. l. RS, št. 39/00)

3.1. Cena: ocenjene vrednost del:
13,000.000 SIT.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljive so samo ponudbe za celoten
obseg razpisanih storitev. Oddaja parcialnih
sklopov ni predvidena.

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

riantne ponudbe niso dovoljene.
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7. Datum predvidenega začetka ali do-
končanja ali časa izvedbe: začetek oprav-
ljanja storitev: po podpisu pogodbe; dokon-
čanje opravljanja storitev: 3 mesece po pod-
pisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in osebe od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: Ministrstvo za oko-
lje, prostor in energijo – Urad za energetiko,
tel. 01/478-73-68; 01/478-73-67; faks
01/478-71-82.

Oseba za kontakte in dodatne informaci-
je: mag. Jože Dimnik, univ. dipl. inž.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: po objavi tega jav-
nega razpisa, do datuma za oddajo ponudb,
v času od 9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 0 SIT.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 6. 2003 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija,
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Du-
najska 48, 1000 Ljubljana (vložišče, II. nad-
stropje).

Ponudba mora biti predložena v dveh ori-
ginalnih izvodih, v zaprti kuverti, odposlana
s priporočeno pošto ali dostavljena osebno
na Ministrstvo za okolje in prostor. Kuverta
mora bi jasno označena z napisom: “ponud-
ba – ne odpiraj“, s številko in naslovom pro-
jekta. V levem zgornjem kotu kuverte mora
biti označen naslov pošiljatelja.

10. Datum čas in kraj odpiranja po-
nudb: datum in čas odpiranja ponudb: v po-
nedeljek 30. 6. 2003 ob 12. uri.

Kraj odpiranja ponudb: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Urad za energeti-
ko, Dunajska 48, Ljubljana.

Nepravilno opremljenih in nepravočasno
prispelih ponudb komisija ne bo odpirala in
jih bo vrnila ponudniku.

11. Navedba finančnih zavarovanj, za
resnost ponudbe: niso zahtevana.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna RS za leto 2002 in
2003 (ZIPRS0203), v 30 dneh po opravlje-
nem delu in prejemu fakture.

13. Pravna oblika povezane skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen):

– pogodba med izvajalcem in podizva-
jalcem,

– konzorcionalna pogodba med soizva-
jalci, s polno solidarno odgovornostjo.

V primeru, da bo skupina ponudnikov
predložila skupno ponudbo, morajo skupni
ponudbi predložiti pogodbo o skupni izved-
bi naročila, v kateri bodo urejena in določe-
na njihova medsebojna razmerja glede iz-
vajanja dobave, ki je predmet tega javnega
razpisa.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik (poleg splošnih pogojev po 41., 42.
in 43. členu ZJN-1):

– reference pri pripravi podzakonskih ak-
tov na področju elektroenergetike.

– reference na nalogah, ki vsebujejo ana-
lize elektroenergetskega sistema.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z Zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
odločb, ki zadevajo te vrste storitev:

– Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 79/99
in 8/00),

– Pravila za delovanje trga z električno
energijo (Ur. l. RS, št. 30/01),

– Pravilnik o določitvi cen za uporabo
elektroenergetskih omrežij in kriterijih za
upravičenost stroškov (Ur. l. RS, št. 30/01),

– Uredbe o izvajanju gospodarskih jav-
nih služb v elektroenergetiki,

– Sistemska obratovalna navodila za
distribucijska in prenosno omrežje.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitev: da, obvezno.

16. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma do-
ločenega za predajo ponudbe, predviden
datum sprejema odločitve o sprejemu po-
nudbe je 7. 7. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:

točk

1. Ponudbena cena 45
2. Kvalifikacija ponudnika in

podizvajalcev 25
3. Reference sodelujočih

strokovnjakov 30
Skupaj 100

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 5. 2003.

Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Urad za energetiko

Št. 462-02/80-3/2003 Ob-94193
1. Naročnik: Carinska uprava Republike

Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,

1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00, tel.
01/478-38-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitve strokovne
podpore pri izvedbi tehničnih nalog pro-
jekta uvedbe računalniške aplikacije
MCC (Minimal Common Core) v produk-
cijo (računalniške storitve, sklic I A – sto-
ritve, 7). Aplikacija MCC bo tekla na
strežniku Bull Escala z operacijskim si-
stemom AIX in bazo Oracle ter program-
sko opremo BEA Tuxedo.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se mora nanašati na celotni pred-
met javnega naročila.

5. Kraj izvedbe: Generalni carinski urad,
Šmartinska 55, Ljubljana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvidoma 17
mesecev oziroma od 1. 8. 2003 do predvi-
doma 31. 12. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: sprejemna pi-

sarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič,
tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00.
Ime osebe, pri katerih zainteresirani ponud-
nik lahko dobi splošne informacije – Irena
Bera Kvasič, tel. 01/478-38-31, ime ose-
be, pri katerih zainteresirani ponudnik lahko
dobi tehnične informacije v zvezi s predme-
tom javnega naročila – Mojca Kobe Razpot-
nik, tel. 01/478-39-63.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30 in
od 12.30 do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 6. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Carinska uprava Republike Slo-
venije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 6. 2003 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Ge-
neralni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT, če ponudbena vrednost pre-
sega 30,000.000 SIT.

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
29. 8. 2003, odločitev o sprejemu ponud-
be predvidoma do 15. 7. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena (največ 50 točk),
2. reference (največ 44 točk),
3. pooblastilo principala BEA (največ 6

točk).
Na podlagi merila “cena“ lahko ponudnik

prejme največ 50 točk. Točke bodo prera-
čunane na podlagi naslednje formule:

število točk = (minimalna ponujena po-
nudbena vrednost) x 50 / obravnavana po-
nudbena vrednost.

Na podlagi merila “reference“ lahko po-
nudnik prejme največ 44 točk, in sicer za:

– reference, ki izkazujejo, da ima ponud-
nik inštalacijske in konfiguracijske izkušnje
z licencami BEA Tuxedo; upoštevata se naj-
več dve referenci; v primeru, da se referen-
ca nanaša na inštalacije in konfiguracije BEA
Tuxedo na operacijskem sistemu AIX, šteje
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17 točk, v nasprotnem primeru pa 12 točk;
ponudnik lahko prejme največ 34 točk;

– reference, ki izkazujejo, da je ponud-
nik v zadnjih dveh letih opravljal storitve v
zvezi z Unix-om ali Oracle-om; upoštevata
se največ dve nadaljnji referenci nad pogo-
jem najmanj 1 reference (to je 2. in 3. izka-
zana referenca), ki izkazujeta, da je ponud-
nik v zadnjih dveh letih opravljal storitve v
zvezi z Unix-om ali Oracle-om; vsaka refe-
renca šteje 5 točk, ponudnik lahko prejme
največ 10 točk.

Na podlagi merila “pooblastilo principala
BEA“ ponudnik prejme 6 točk, če je s strani
BEA principala pooblaščen za podporo BEA
Tuxedo produktov v Sloveniji. Ponudnik izka-
zuje pooblaščenost s pogodbo ali pisnim
potrdilom BEA principala.

Kot najugodnejši bo izbran ponudnik, ki
bo v skladu z merili prejel največje število
točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 14. 5. 2003.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 641-01-9/02 Ob-94194
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev

14, 8270 Krško, tel. 07/498-11-00, faks
07/492-22-21.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zako-
na o javnih naročilih: izdelava študijske-
ga programa tehnologija oskrbovalnih si-
stemov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora predložiti ponudbo za celoto
razpisanih del.

5. Kraj izvedbe: Občina Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riante niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do 30. 9. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Krško, Tina Jerele, tel. 07/49-81-285,
dodatne informacije pa lahko ponudniki dobijo
pri Jadranki Gabrič, tel. 07/49-81-283 ali pa
Francu Glinšku, tel. 07/49-81-202.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, podračun
EZR: 01254-0100008120.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 6. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Krško, Oddelek za
družbene dejavnosti, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 6. 2003 ob 11. uri, Občina Kr-
ško, sejna soba D.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: lastna
menica v višini 10% ponudbene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno s predpisi o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba s solidarno odgovor-
nostjo družbenikov.

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

a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, ste-

čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati 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 odloč-
ba, s katero se ponudniku prepoveduje oprav-
ljati 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 je navedel točne podatke glede ob-

veznih pogojev,
g) da predloži lastno menico v višini 10%

ponudbene vrednosti za resnost ponudbe,
h) da podpiše zahtevane izjave iz razpi-

sne dokumentacije,
i) da predloži pogodbo o skupnem nasto-

panju, kadar zagotavlja kapacitete s podiz-
vajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja,
ter za podizvajalce in partnerje predložiti vse
zahtevane dokumente iz razpisne dokumen-
tacije,

j) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne
dokumentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi določ-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da, v skladu z
obrazci iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: opcija ponudbe mora biti 50
dni od dneva odpiranja ponudb, datum odloči-
tve je 20 dni od dneva odpiranja.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,
– reference.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predhod-

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

vo: 14. 5. 2003.
Občina Krško

Št. 3/2003 Ob-94195
1. Naročnik: Občina Črna na Koroškem.
2. Naslov naročnika: 2393 Črna na

Koroškem, Center 101, tel./faks
02/870-48-10, 02/870-48-21, e-mail:
dragica.mazej@crna.si.

3. Vrsta storitev in opis storitev: prevo-
zi osnovnošolskih otrok v Občini Črna
na Koroškem.

Podrobnejši opis storitev (po relacijah) se
nahaja v razpisni dokumentaciji.

4. Če je predvidena oddaja sklopov ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako
relacijo posebej, več relacij ali za vse relaci-
je skupaj.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Črna na
Koroškem, relacije v razpisni dokumentaciji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2003 do
30. 8. 2005.

8. (a) Naslov službe in osebe od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Črna na Ko-
roškem, Center 101, 2393 Črna na Koro-
škem, Dragica Mazej.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 14. 5. 2003
do 16. 6. 2003, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na blagajni ob-
čine ali z virmanskim nalogom na transakcij-
ski račun številka 01216-0100010176, s pri-
pisom za razpisno dokumentacijo – prevozi.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 6. 2003 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem, v za-
pečateni kuverti s pripisom “Javni razpis za
šolske prevoze 2003/2005”.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 20. 6.
2003 ob 9.30, v sejni sobi Občine Črna na
Koroškem.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: v skladu
z razpisno dokumentacijo.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na mirodajna določila v pred-
pisih: plačilo po opravljenem delu v zakon-
skem roku.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skla-
du z zakonom.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: v
skladu z zahtevami za prevoz šolskih otrok.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zahtevajo te vrste sto-
ritve: v skladu z zakonom.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
31. 8. 2003, predviden datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 30. 6. 2003.
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17. Merila za ocenitev ponudb: navede-
na v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudnik lahko dobi informacije v
zvezi z naročilom na Občini Črna na Koro-
škem pri Dragici Mazej. Podrobnejše infor-
macije o prevozih za posamezno relacijo do-
bijo ponudniki pri ravnateljici Osnovne šole
Črna na Koroškem Jožici Ovnič.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. 5. 2003.

Občina Črna na Koroškem

Št. 404-08-52/2003 Ob-94196
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, Ljubljana, telefaks 01/431-90-35.
3. Vrsta in opis storitve: vzdrževanje si-

stemov in naprav zvez.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
izvajalec se lahko poteguje za posamezno
točko.

5. Kraj izvedbe: različne lokacije v Re-
publiki Sloveniji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od septembra
2003 do septembra 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
pl. 24, 1000 Ljubljana, Boštjan Purkat, tel.
01/471-25-86, dodatne informacije: Jože
Mokorel, tel. 01/471-25-53.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 52/2003- ODP), na transakcij-
ski račun št. 01100-6370191114. Prevzem
razpisne dokumentacije je lahko osebno ali
po pošti. Pred tem je potrebno predložiti do-
kumentacijo o vplačilu (vsebovati mora na-
slednje podatke: navedbo polnega naslova
ponudnika, davčno številko, št. javnega raz-
pisa, sklic na številko) ter potrdilo o registra-
ciji, če ste davčni zavezanec.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 18. 6. 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS, pre-
vzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kar-
deljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj, ponudba
javni razpis MORS 52/2003 - ODP - Vzdr-
ževanje sistemov in naprav zvez“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 6. 2003 ob 10. uri, na naslovu:
MORS, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
od vrednosti ponudbe, v primeru, da je po-
nujeni predračun z DDV višji od 36,000.000

SIT in izjava banke, da bo izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% od pogodbene vredno-
sti, v primeru, da pogodbena vrednost z DDV
presega 36,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila je 30 dni od uradnega prejema računa.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: rok plačila je 30 dni od
uradnega prejema računa.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončne izvedbe posla, odločitev o
sprejemu ponudbe predvidoma do 1. 8.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: ocena
ponudbe je vsota ocene ponudnika in oce-
ne ponujene storitve.

ocena_ponudbe =
= ocena_ponudnika+ocena_storitve

Legenda:
Ocena_ponudbe – številčna vrednost v

območju med 0 in 1000 zaokrožena na dve
decimalni mesti

Ocena_ponudnika – številčna vrednost v
območju med 0 in 300

Ocena_storitve – številčna vrednost v ob-
močju med 0 in 700 zaokrožena na dve
decimalni mesti

Na podlagi števila točk ocena_ponud-
be, bo naročnik izbral ponudnike za posa-
mezne skupine z najvišjim številom pridob-
ljenih točk, s katerimi bo sklenil vzdrževal-
no pogodbo.

Ocena ponudbe bo zaokrožena na dve
decimalni mesti. Pri vrednosti na tretjem de-
cimalnem mestu od 0 do 4 bomo zadržali
vrednost drugega decimalnega mesta, pri
vrednostih na tretjem decimalnem mestu od
5 do 9 pa bomo za eno povečali vrednost
drugega decimalnega mesta.

Največje skupno možno število točk oce-
ne ponudbe za posamezni predmet naročila
pri posameznem ponudniku je lahko 1000.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 33 z dne
4. 4. 2003, Ob-97769.

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 14. 5. 2003.

Ministrstvo za obrambo

Št. 90005-12/2003-3 Ob-94197
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Repu-
blike Slovenije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: reprodukcijsko
kartografske storitve.

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

5. Kraj izvedbe: naloga se izvaja na se-
dežu izvajalca.

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

končanja ali čas izvedbe: pogodba se
sklepa za obdobje enega leta od podpisa
pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Služba za finančne
in splošne zadeve, Glavni urad, Zemljemer-
ska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel.
01/478-49-27, soba P10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
23. 6. 2003 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v vi-
šini 5.000 SIT na podračun EZR št.
01100-8450002549 model: 11, sklic na
št.: 25127-7130007-99xxxx03.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 23. 6. 2003
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P10.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 6. 2003 ob 11. uri v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, sejna so-
ba v pritličju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: menica
za resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti
ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo
v celoti financira naročnik.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ustrezna tehnična in stro-
kovna usposobljenost, reference ponudnika
in morebitnih podizvajalcev, stopnja zasede-
nosti kapacitet izvajalca.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
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do 30. 7. 2003, naročnik bo sprejel odloči-
tev predvidoma do 27. 6. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena (do
70 točk) in izvedbeni rok (do 30 točk).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Irena Ažman 01/478-48-04, Nives
Jurcan 01/478-49-27.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. 5. 2003.

Geodetska uprava Republike
Slovenije

Št. 90425-15/2003-4 Ob-94198
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: zajem podatkov za topo-
grafsko bazo večje natančnosti, izdelava
geodetskih podlag za prikaz prostorskih
planskih aktov na osnovi TOPO 5 in izbo-
ljšava digitalnih katastrskih načrtov, prilo-
ga 1B-storitve-druge storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo oddal javno naročilo po
nalogah:

4.1. Območje 4 (45 listov merila 1:
5000)

4.1.1. GU (10 listov)
4.1.2. Hrastnik (3 listi)
4.1.3. Zagorje ob Savi (7 listov)
4.1.4. Grosuplje (4 listi)
4.1.5. Trbovlje (10 listov);
4.1.6 Domžale (11 listov)
4.2. Območje 5 (49 listov merila 1:

5000)
4.2.1. Izola (6 listov)
4.2.2. Koper (22 listov)
4.2.3. Medvode (21 listov);
4.3. Območje 6 (51 listov merila 1:

5000)
4.3.1. Podčetrtek (5 listov)
4.3.2. Šmarje pri Jelšah (4 listi)
4.3.3. Ptuj (4 listi)
4.3.4. Črna na Koroškem (2 lista)
4.3.5. Mežica (2 lista)
4.3.6. Ravne na Koroškem (2 lista)
4.3.7. Muta (3 listi)
4.3.8. Slovenj Gradec (4 listi)
4.3.9. Vuzenica (2 lista)
4.3.10. Podvelka (4 listi)
4.3.11. Ormož (8 listov)
4.3.12. Dobrovnik (11 listov).
5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-

storih izvajalca in na terenu.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek po uve-
ljavitvi pogodb, predviden čas dokončanja
je 30. september 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Služba za finančne
in splošne zadeve, Glavni urad, Zemljemer-
ska 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel.
01/478-49-27, soba P10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
23. 6. 2003 do 8. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v viši-
ni 5.000 SIT na račun 01100-1000616337
11 25127-7141998-00000003; pri prevze-
mu preko spletnih strani plačilo ni potrebno.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 23. 6. 2003 do 8.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives
Jurcan, soba P10.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 6. 2003 ob 9. uri v prostorih Geodetske
uprave Republike Slovenije, Zemljemerska
12, Ljubljana, sejna soba v pritličju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: če je vso-
ta ponudbenih cen posameznih nalog, za
katere daje ponudnik ponudbo večja od
3,000.000 SIT in manjša od 30,000.000
SIT, ponudnik priloži menico v višini 5% od
vsote ponudbenih cen posameznih nalog
oziroma če je vsota ponudbenih cen posa-
meznih nalog, za katere daje ponudnik po-
nudbo večja od 30,000.000 SIT, priloži po-
nudnik bančno garancijo v višini 5% od vso-
te ponudbenih cen posameznih nalog.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo
4.1.1. v celoti financira naročnik, vse ostale
naloge 50% financiranje naročnika in 50%
sofinanciranje občin.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: primerna fotogrametrična opre-
ma za stereo izvrednotenje; oprema za ustrez-
no uporabo programa za transformacije DKN
in za terenske domeritve; usposobljeno oseb-
je za zajem topografskih podatkov na fotogra-
metričnem inštrumentu; usposobljeno oseb-
je za fazo Izboljšava digitalnih katastrskih na-
črtov ter dve leti izkušenj z meritvami na tere-
nu in geodetska izkaznica.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: Zakon o geodetki dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 8/00), Zakon o evidentiranju nepremeč-
nin, državne meje in prostorskih enot (Ur.
l.RS, št. 52/00).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 31. avgusta 2003, naročnik bo
sprejel odločitev o izbiri predvidoma do 1.
julija 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena (do
75 točk), izkušnje in reference ponudnika na
primerljivih delih (do 15 točk), ustreznost pro-
jektne skupine (ključnega osebja) (do 10 točk).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Marija Brnot 01/478-48-07, Nives
Jurcan 01/478-49-27.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. 5. 2003.

Geodetska uprava Republike
Slovenije

Št. 90415-7/2003-3 Ob-94199
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije in Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije.

2. Naslov naročnika: Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34; Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana; faks 01/431-80-06.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: pripravljalna dela
ter zajem dopolnitev in sprememb (za
16 listov DTK/VTK 50) pri izdelavi držav-
ne topografske karte v merilu 1:50 000
(DTK 50) in izdelavi vojaške topografske
karte v merilu 1: 50 000 (VTK 50).

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

5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca, v skladu z zahtevami iz raz-
pisne dokumentacije.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
uveljavitvi pogodbe, predviden rok dokonča-
nja pa je 20. 8. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Služba za finančne
in splošne zadeve, Glavni urad, Zemljemer-
ska 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel.
01/478-49-27, soba P10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
23. 6. 2003 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo za
osebni prevzem v višini 5.000 SIT na podra-
čun EZR številka 01100-1000616337 11
25127-7141998-00002002, ali brezplačno
na spletnih straneh.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 23. 6. 2003
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives
Jurcan, soba P10.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 6. 2003 ob 10. v prostorih Geo-
detske uprave Republike Slovenije, Zemlje-
merska 12, Ljubljana, sejna soba v pritličju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: če je po-
nudbena cena večja od 30,000.000 SIT, pri-
loži ponudnik zavarovanje resnosti ponudbe v
obliki nepreklicne bančne garancije na prvi
poziv v višini 5% od ponudbene cene. Če
ponudbena cena presega 5,000.000 SIT in
je manjša oziroma enaka 30,000.000 SIT
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mora ponudnik priložiti bianco menico za re-
snost ponudbe s pooblastilom za izpolnitev v
višini 5% od ponudbene cene.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo
v celoti financirata naročnika.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: izkušnje na področju za-
jema topografskih podatkov, poznavanje vi-
rov za zajem dopolnitev in sprememb, ustrez-
na strojna in programska oprema ter uspo-
sobljen kader za izvajanje fotogrametrične-
ga zajema in terenskega pregleda.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 30. 7. 2003, naročnik bo sprejel
odločitev o izbiri predvidoma do 7. 7. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena do
60 točk, izvedbeni rok do 20 točk, izkušnje
in reference ponudnika do 10 točk, izkušnje
nosilcev (ključnega osebja) do 10 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pisna vprašanja naslovljena na: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
razpis – DTK/VTK 50.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. 5. 2003.

Geodetska uprava Republike
Slovenije

Št. 400-05-4/2003 Ob-94233
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje monito-
ringa kakovosti podzemnih voda za leto
2003 in 2004 – kemijske analize (1B,
številka kategorije 27 – druge storitve) po
posameznih sklopih:

1. Dravsko polje, Ptujsko polje, Vrbanski
plato in površinske vode, ki bogatijo vodo-
nosnik,

2. Sorško in Kranjsko polje,
3. Spodnja Savinjska dolina in dolina Bol-

ske,
4. Vodiško polje in Dolina Kamniške

Bistrice (brez Jarškega proda – JA3),
5. Soška dolina in Vipavska dolina,
6. Krško, Brežiško in Čateško polje,
7. Ljubljansko polje, Ljubljansko Barje in

Jarški prod – JA3,

8. Mursko, Prekmursko in Apaško polje,
9. vodonosniki z razpoklinkso poroz-

nostjo (izviri).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko poda ponudbo za izvajanje
del na enem ali več posameznih sklopov,
vendar mora za vsak razpisan posamezen
sklop predložiti samostojno ponudbo v loče-
ni ovojnici.

5. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na te-
renu in na sedežu izbranega ponudnika.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celo-
ti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je 2
leti po podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOP, Agencija
RS za okolje, Ljubljana, Vojkova 1b, Kristina
Vidmar, tel. 01/478-44-51.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 6. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 6. 2003 ob 13. uri, MOP, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sejna
soba v IV. nadstropju.

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

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

godbenih obveznosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali

sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira razpisana dela v celoti iz sred-
stev proračuna RS in poravnava plačila v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Po-
nudbena cena je fiksna, avansi niso možni.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom
za določen sklop. Ponudnik mora predložiti
sklenjene pogodbe s potencialnimi podizva-
jalci. Skupina izvajalcev lahko predloži sku-
pno ponudbo.

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

– da razpolaga z ustrezno opremo za iz-
vedbo javnega naročila,

– da je finančno sposoben, in sicer, da
ponudnik v zadnji šestih mesecih ni imel ne-
poravnanih obveznosti več kot 3 dni,

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

– da je predložil poročilo pooblaščene-
ga revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za
razpisano javno naročilo po svojih knjigo-

vodskih podatkih izkazano, da je do datuma
revizorjevega poročila, ki ne sme biti starej-
še od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila, porav-
nal vse svoje zapadle obveznosti do dobavi-
teljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitev: da, kot je na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj še 120 dni po javnem odpiranju po-
nudb, predvideni datum odločitve 20 dni po
javnem odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– kakovost storitev ponudnika (vključno s

podizvajalci, kolikor sodelujejo z njim v po-
nudbi),

– referenčna dela ponudnika (vključno s
podizvajalci, kolikor sodelujejo z njim v po-
nudbi).

Najugodnejša ponudba je tista ponudba,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvi-
šje število točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: morebitne druge informacije o naro-
čilu dobijo potencialni ponudniki na naslo-
vu naročnika pri Kristini Vidmar, tel.
01/478-44-51.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 5. 2003.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Agencija RS za okolje

Št. 363-15/2003 Ob-94249
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,

1000 Ljubljana, telefaks 01/478-18-05.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: najem s postop-
nim odkupom-leasing neopremljenih po-
slovnih prostorov za potrebe Inšpekcij-
skih služb v Krškem.

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

5. Kraj izvedbe: Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok začetka naroči-
la je 1. 9. 2003, rok trajanja najema je 15 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a, Ljubljana, glavna pisarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
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od 9. do 11. ure do poteka roka za oddajo
prijav-ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka raču-
na: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272003.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 7. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Repu-
blike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, Ljublja-
na, glavna pisarna.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 7. 2003 ob 9.30, v sejni sobi Ser-
visa skupnih služb Vlade Republike Sloveni-
je, Gregorčičeva 25/a, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

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

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o sku-
pni izvedbi naročila.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 9. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. lokacijska ustreznost – skupaj do 30

točk;
2. ustreznost poslovnih prostorov po te-

hničnih zahtevah – skupaj 74 točk (pri toč-
kah od 1 do 2 se upošteva vplivnostni fak-
tor 0,4);

3. konkurenčnost cen (izračuna se količ-
nik med najnižjo ponudbeno ceno veljavne
ponudbe in obravnavano ponudbeno ceno
za m2 poslovnih prostorov, ki se pomnoži z
vplivnostnim faktorjem 0,6, tako dobljeni
zmnožek pa se pomnoži s številom 100).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 14. 5. 2003.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 961-07/03 Ob-94250
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška 12, 1000

Ljubljana, http://www.ess.gov.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izbira izvajalcev
programa poletnih taborov za Zoisove
štipendiste v letu 2003.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
naročila po sklopih po območnih službah
ZRSZ: orientacijska vrednost celotnega na-
ročila znaša 14,375.000 SIT (brez DDV) za
maksimalno število 205 udeležencev na na-
slednjih območnih službah ZRSZ: Celje, Ko-
per, Kranj, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica in
Ptuj. Naročnik bo izbral za vsako OS najkvali-
tetnejšega ponudnika v skladu z merili po po-
sameznih območnih službah: v OS Celje v
vrednosti 2,100.000 SIT za 30 dijakov; v OS
Koper v vrednosti 2,750.000 SIT za 40 dija-
kov; v OS Kranj v vrednosti 1,775.000 SIT za
25 dijakov; v OS Ljubljana v vrednosti
2,750.000 SIT za 40 dijakov; v OS Maribor v
vrednosti 2,100.000 SIT za 30 dijakov; v OS
Nova Gorica v vrednosti 1,450.000 SIT za
20 dijakov; v OS Ptuj v vrednosti 1,450.000
SIT za 20 dijakov.

5. Kraj izvedbe: tabori se praviloma izve-
dejo na področju, ki ga pokrivajo posamez-
ne območne službe ZRSZ: Celje, Koper,
Kranj, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Ptuj.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: v času od 16. 8.
2003 do 30. 10. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago v vložišču Centralne
službe ZRSZ, Glinška ulica 12, 1000 Ljublja-
na (soba 04), vsak delovni dan med 8. in 12.
uro in tudi na spletnih straneh Zavoda RS za
zaposlovanje http://www.ess.gov.si. Dodat-
ne informacije lahko ponudnik zahteva po
elektronski pošti najkasneje do 5. junija 2003
na naslovu: mirt.nagy@ess.gov.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 13. junija
2003 do 12. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 16. junija 2003 do 10. ure, vse
ponudbe, ki bodo prispele po navedenem
datumu in navedeni uri bodo neodprte vrnje-
ne ponudniku.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: popolne ponudbe v skladu z raz-
pisnimi navodili se pošljejo po pošti v zaprti
ovojnici priporočeno ali s povratnico na na-
slov: Zavod Republike Slovenije za zaposlo-
vanje, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana.
Ovojnica mora biti opremeljna z obrazcem -
povabilo k oddaji ponudbe (str. 4 razpisne
dokumentacije).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. junij 2003 ob 11. uri v veliki sejni
sobi (klet) Zavoda RS za zaposlovanje, Glin-
ška ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili Zakona o izvrševanju proraču-
na Republike Slovenije za leto 2003 in
2004.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na razpis se lahko prijavi-
jo pravne in fizične osebe, ki imajo registri-
rano izobraževalno dejavnost, niso v stečaj-
nem postopku, postopku prisilne poravnave
in likvidacije, niso v postopku prenehanja
samostojne dejavnosti (velja za fizične ose-
be), so pravnale davke, prispevke in druge
obvezne dajatve in izpolnjujejo kadrovske,
prostorske in tehnične pogoje, navedene v
razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora iz-
polnjevanje pogojev dokazati z naslednjimi
listinami: overjena fotokopija registracije po-
djetja ali rednega izpisa iz sodnega registra,
samostojni podjetniki predložijo overjeno po-
trdilo, da so vpisani pri davčnem organu (pri-
glasitveni list); potrdila pristojnega okrožne-
ga sodišča, da ni proti ponudniku uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali li-
kvidacijski postopek, samostojni podjetniki
predložijo potrdila, da so še vpisani v vpisnik
podjetnikov posameznikov pri izpostavi dav-
čnega urada (dokumenti ne smejo biti sta-
rejši od 30 dni od datuma, ki je določen za
odpiranje ponudb); izpolnjen obrazec
BON-1/P in BON 2 s podatki o finančnem
stanju podjetja, samostojni podjetniki pred-
ložijo davčno napoved za leto 2002, potr-
jeno s strani pristojne izpostave DURS ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključe-
ne mesece pred rokom za oddajo ponudb
(bonitetni obrazci in potrdilo poslovne ban-
ke ne smejo biti starejši od 30 dni od da-
tuma, ki je določen za odpiranje ponudb);
potrdilo, da ima ponudnik poravnane dav-
ke, prispevke in druge obvezne dajatve, do-
ločene z zakonom, ki ga izda Davčna upra-
va RS, Davčni urad.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: ponudnik mo-
ra navesti imena in strokovne kvalifikacije
oseb, ki bodo izvajale program “Poletni ta-
bori za Zoisove štipendiste“.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
31. 10. 2003. O odločitvi o sprejemu ponud-
be bodo ponudniki obveščeni najkasneje v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. značilnost programa (maks. 4 točke);
2. povezovanje z delodajalci (maks. 9

točk);
3. število delavnic (maks. 8 točk);
4. usposobljenost mentorjev (maks. 10

točk);
5. prostoriski in tehnični pogoji (maks. 4

točke);
6. sofinanciranje iz drugih virov (maks.

10 točk);
7. dodatna ponudba izvajalca (maks. 4

točke);
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8. trajanje tabora (maks. 3 točke).
Merila za dodelitev naročila so podrob-

neje opisana v razpisni dokumentaciji. Po-
nudba je sprejemljiva, če je ocenjena z naj-
manj 27 točkami.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. 5. 2003.

Zavod RS za zaposlovanje

Sp 3/2003 Ob-94260
1. Naročnik: Vrhovno sodišče Republike

Slovenije.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Tavčarjeva 9, tel. 01/434-11-50, faks
01/434-11-71.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: pogarancijsko
vzdrževanje namizne računalniške opre-
me, strežnikov ter pasivne in aktivne
mrežne opreme za potrebe sodišč.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

a) pogarancijsko vzdrževanje in manjše
nadgradnje pasivne kabelske infrastrukture;

b) pogarancijsko vzdrževanje in manjše
nadgradnje Aktivne mrežne opreme, strojne
opreme strežnikov in namizne računalniške
opreme.

5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: za obdobje do
treh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vrhovno sodi-
šče RS, Center za informatiko, Nikola Janjić
(Nikola.Janjic@sodisce.si).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 23. 5. 2003
do 30. 5. 2003 med 9. in 14. uro v tajništvu
Centra za Informatiko, Vrhovno sodišče RS,
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, podstrešje so-
dne stavbe, soba 11.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnine za razpisno do-
kumentacijo ni.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 23. 6. 2003
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Vrhovno sodišče RS, Tavčarjeva
9, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, soba 210
(vložišče).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 6. 2003 ob 12. uri v učilnici Cen-
tra za Informatiko, Vrhovno sodišče RS, Tav-
čarjeva 9, 1000 Ljubljana, podstrešje so-
dne stavbe, soba 14.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: da za
resnost ponudbe nudi bančno garancijo v
višini 500.000 SIT, ki mora veljati 90 dni od
roka za oddajo ponudb.

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

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko

je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni dovoljena.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so razvidni iz Navodil po-
nudnikom št. CIF-JR-1/2003.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: Zakon o javnih naročilih (ZJN-1).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 9. 2003, predvideni datum odločitve
bo 10. 7. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: so raz-
vidna iz Navodil ponudnikom št.
CIF-JR-1/2003.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: za dvig razpisne dokumentacije je
potrebno prinesti žigosano in s strani odgo-
vorne osebe podpisano pooblastilo.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 93 z dne
4. 11. 2002, Ob-80394.

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 5. 2003.

Vrhovno sodišče RS

Št. 168/03 Ob-94274
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mini-

strstvo 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 vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: opravljanje sprem-
ljajočih dejavnosti na počivališčih ob dr-
žavnih cestah.

Mesečno povračilo za opravljanje sprem-
ljajočih dejavnosti na enem počivališču, v
odvisnosti od vrste objekta, ne sme biti ma-
njše od:

a) 30.000 SIT za stojnice,
b) 50.000 SIT za mobilne objekte zača-

snega značaja,
c) 80.000 SIT za objekte iz lahke mon-

tažne konstrukcije,
d) 150.000 SIT za zidane objekte trajne-

ga značaja.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
vsaka lokacija počivališča, navedena v raz-
pisni dokumentaciji predstavlja en sklop.

Cesta Odsek Stacionaža Ime
počivališča

HC-H1 221 4,0-200 Trebnje Jezero
G1-4 1259 11,5-100 Mislinja
G1-6 339 7,0+150 Pristavček
G1-10 312 3,0+300 Črni Kal

5. Kraj izvedbe: lokacije počivališč ob
državnih cestah v Republiki Sloveniji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik mora ponuditi opravljanje sprem-

ljajočih dejavnosti na eni ali več lokacijah.
Ponudnik sme predložiti realizacijo v več va-
riantah. Tudi variantne ponudbe morajo biti v
celoti skladne z razpisnimi pogoji.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: po razpisni doku-
mentaciji.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija – 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: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT naj ponudniki porav-
najo 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: 18. 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.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 18. 6.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ponudbi
mora biti priložena bančna garancija za re-
snost ponudbe in jo naročnik lahko unovči v
dobro transakcijskega računa: Izvrševanje
proračuna Republike Slovenije št.
01100-6300109972 (sklic 2415), ki mora
glasiti na 150.000 SIT za vsako ponujeno
lokacijo.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZI-
PRS0304.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o sku-
pnem nastopanju.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno nave-
deni in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom
za izdelavo ponudbe.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: Zakon o javnih cestah (Ur. l. RS, št.
29/97), Uredba o določitvi višine povračil in
drugih pogojev za oddajo in uporabo povr-
šin za opravljanje spremljajočih dejavnosti
na in ob javni cesti, na katerih se opravljajo
spremljajoče dejavnosti (Ur. l. RS, št.
68/02).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
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90 dni po roku, predviden rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 20 dni po odpiranju
ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. mesečno povračilo,
2. obratovalni čas,
3. gostinska ponudba,
4. vrsta objekta.
Uporaba meril je natančno razčlenjena v

razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik bo druge informacije po-
nudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna na-
ročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. A-034/03 Ob-94389
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mini-

strstvo 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 vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: PGD, PZI za I. eta-
po 1. faze izgradnje izvennivojskega kri-
žanja z železnico v Murski Soboti na ce-
sti R2-441/1298.

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

5. Kraj izvedbe: cesta R2-441 Murska
Sobota - Gederovci.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja: najkasneje do 1. 10. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija – 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 doku-
mentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravna-
jo 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: 24. 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.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 24. 6.
2003 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZI-
PRS0304.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o sku-
pni izvedbi naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v Na-
vodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba 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 na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 50,000.000 SIT.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 5. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 350-05-2/2003 Ob-94295
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava študije z
naslovom: Prostorske ureditve hidroelek-
trarn na spodnji Savi in urejanje prosto-
ra v vplivnem območju.

Vrsta storitve: priloga 1B, kategorija št.
27.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
samo za vse skupaj.

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

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 6 mesecev po
podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Urad za ener-
getiko, Sektor za energetsko planiranje,
Dunajska 48, Ljubljana, Cveto Kosec, sve-
tovalec Vlade, tel. 01/478-73-67, GSM
041/513-041.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 15. ure do vključno 13. junija
2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 6. 2003 do
15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 6. 2003 ob 10. uri, v mali sejni
sobi, št. 35, Dunajska 48, III. nadstropje,
Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe in ban-
čna garancija za dobro izvedbo pogodbe-
nih obveznosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
računa 30. dan po prejemu.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev kon-
zorcialne pogodbe.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: strokovne reference iz
področja, ki je predmet JN.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati
najmanj do 18. 7. 2003. Predviden datum
izbire ponudnika je 18. 6. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
a) ponudbena cena: 30%,
b) referenčna dela ponudnika in ustrez-

nost projektne skupine: 60%,
c) trajanje razpisanih del: 10%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Ana Vidmar, pomočnica direktorja za
lokacijsko načrtovanje, tel. 01/478-70-39.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: brez predhodnega razpisa.

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 5. 2003.

Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

Št. 316-22/2003 Ob-94304
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Agencija Republike Slove-
nije za učinkovito rabo energije, (nadalje:
naročnik).

2. Naslov naročnika: Dimičeva 12, Ljub-
ljana, tel. 01/300-69-90, faks 01/300-69-91,
e-pošta: info.aure@gov.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zako-
na o javnih naročilih: projekt Energetsko
svetovanje za občane – ENSVET pomeni
eno najpomembnejših programskih aktivno-
sti za učinkovito rabo in izrabo obnovljivih
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virov energije v široki rabi. Z dejavnostjo sve-
tovanja občanom, ki se izvaja preko organi-
zirane energetsko svetovalne mreže – EN-
SVET v 34 krajih po celi Sloveniji, se po-
membno vpliva na učinkovito rabo energije v
gospodinjstvih. Za nadaljevanje dejavnosti
želi naročnik oddati naročilo za izvajanje pro-
jekta za leto 2003/2004.

Za način izvajanja so uveljavljene pose-
bne zahteve, ki so določene s Poslovnikom
o delovanju energetsko svetovalne mreže
ENSVET. Z njim so storitve opredeljene za
posebno dejavnost, kar po prilogi 1B ZJN-1
ustreza kategoriji št. 27 druge storitve. Ključ-
na naloga izvajalca je aktivnost vodenja pro-
jekta, ki obsega strokovni nadzor in koordi-
nacijo aktivnosti v celotni mreži ter zagotav-
ljanje naročniku, da opravlja aktivni in stalni
nadzor izvajanja opravil. Ob pričetku izved-
be del izvajalec prevzame stanje, ki je bilo
doseženo z izvedbo del v energetsko sveto-
valni mreži oziroma upošteva bilanco po za-
ključnem obračunu izvedbe projekta za leto
2002/03, ki bo glede na rok izvedbe tako
opravljenih del od 1. 6. 2003 razpoložljiva
pri naročniku.

Cilj projekta je nemoteno in kakovostno
svetovanje in ozaveščanje občanov v lokal-
nih okoljih v Sloveniji. Izvedba projekta za
leto 2003/2004, ki zajema izvajanje aktiv-
nosti za obdobje enega leta, je natančneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Projekt se bo predvidoma nadaljeval tudi
po roku izvedbe projekta za leto
2003/2004. Naročilo za nadaljnje obdobje
bo lahko oddano v skladu z drugo točko
97. člena ZJN-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljiva je le ponudba za celoten obseg
storitve.

5. Kraj izvedbe: aktivnosti energetsko
svetovalne mreže se izvajajo v svetovalnih
pisarnah in na terenu na območju cele Slo-
venije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: izvajalec prevze-
ma naročena dela z dnem sklenitve pogod-
be. Naročilo zajema izvedbo projekta za ob-
dobje enega leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: razpi-
sno dokumentacijo dobite spletni strani:
www.gov.si/aure, oziroma jo lahko naroči-
te s pisnim zahtevkom na naslov naročnika
ali po faksu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za pred-
ložitev ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: interesentom za pripravo
ponudbe je na razpolago brezplačno.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za predložitev po-
nudb na naslov naročnika je 13. 6. 2003 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudba mora biti oddana v za-
pečateni ovojnici na naslov: Agencija RS za
učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, 1000
Ljubljana. Ponudnik uporabi obrazec Pova-

bilo k oddaji ponudbe ali navede ustrezno
na ovojnici. V spodnjem levem kotu na pred-
nji strani kuverte mora biti jasno razviden
pripis “Ponudba za ENSVET– ne odpiraj!“. V
zgornjem levem kotu ovojnice mora biti oz-
načen točen naslov pošiljatelja in odgovor-
ne osebe za ponudbo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo v
prostorih Agencije RS za učinkovito rabo
energije, Dimičeva 12, Ljubljana, v ponede-
ljek dne 16. 6. 2003 ob 11. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: zavaro-
vanje za resnost ponudbe ni zahtevano.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo naročilo financiral iz proračunske po-
stavke 4261 v skladu z Zakonom o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 110/02), Proračunom Re-
publike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS, št.
118/02) in sprejetim rebalansom, sprejetim
proračunom za leto 2004 in Zakonom o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 2003 in 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02).
Predvidena je mesečna dinamika plačil na
osnovi poročil izvajalca in razpoložljive do-
kumentacije oziroma poročil o izvedbi del, ki
so jih izvajalcu predložili svetovalci.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): skupna ponudba
več partnerjev ni pričakovana, je pa možna.
Vendar morajo biti priložena ustrezna zago-
tovila o sprejemanju medsebojnih obvezno-
sti v ustrezni pravni obliki (pogodba) za pri-
mer pridobitve naročila, pri čemer do naroč-
nika odgovarja pravna oseba, ki ji pripada
vodja projekta. V skladu s 3. odstavkom
41. člena ZJN-1 mora ponudnik tem prime-
ru v ponudbi posebej potrditi sprejem teh
pogojev.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji se preverijo po
priloženih dokazilih ustrezno 42. in 43. čle-
nu oziroma skladno 41. členu ZJN-1. Ponu-
dnik mora v ponudbi prikazati ustrezno po-
slovno usposobljenost in sposobnost pro-
jektne izvedbe tega naročila, posebej način
izvajanja koordinacije in vodenja energetsko
svetovalne mreže.

V skladu s petim odstavkom 23. člena
ZJN-1 in določili Zakona o izvrševanju prora-
čuna RS za leto 2003 in 2004 bo naročnik
za oddajo naročila od ponudnika zahteval
bančno garancijo za dobro izvedbo prevze-
tih obveznosti.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: ponudnik v po-
nudbi mora navesti imena osebja in strokov-
ne kvalifikacije oziroma ustrezne reference,
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

Imenovan mora biti vodja projekta, ki bo od-
govoren za izvedbo storitve. Naveden mora
biti obseg delovnega časa po osebah pro-
jektnega tima, ki bo namenjen za opravlja-
nje naročene storitve.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum, do katerega ve-
lja ponudba, se smatra do dne prejema odlo-
čitve s strani naročnika. Po roku za predloži-
tev ponudb umik ali odstop od ponudbe ni
možen. Umik ponudbe je možen na enak
način kot predložitev (ob oznakah na ovojni-
ci: “Umik” – “Ponudba za ENSVET”) do roka
za predložitev ponudbe. Predvideni rok odlo-
čitve o oddaji naročila je 30 dni od odpiranja
ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: kriteriji
in merila se nanašajo na odnos med prora-
čunskimi stroški in vsebino ponujenega pro-
grama (aktivnosti), ki prepričljivo omogoča
uspešno izvedbo projekta. Naročnik bo zato
ocenjeval načrt izvedbe aktivnosti v progra-
mu del ponudbe in dodelil ustrezno število
točk. Analizirana bo vsebina (obseg, kako-
vost) pomožnih aktivnosti, kot bodo pred-
stavljene v ponudbi, kako zagotavljajo učin-
kovito delo in doseg glavnega cilja projekta.

Naročnik bo izbral ekonomsko najugo-
dnejšo ponudbo ponudnika, ki dokazuje tu-
di najboljše pogoje za primerno in kakovo-
stno izvedbo projekta. Opravil bo pregled in
ocenil vsako od ponudb po merilih:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
projekta, do 30 točk,

– vodenje projekta (ustrezne reference
izvajalske skupine), do 20 točk,

– cena za vodenje projekta (glede na ce-
lotno vrednost naročila), do 25 točk,

– program del (kvaliteta, inovativnost), 25
točk.

Merila in njih uporaba so natančno poda-
na v razpisni dokumentaciji.

Največji možni zbir je 100 točk. Izbrana
bo najugodnejša ponudba, ki je ponudba z
največjim zbirom točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije o razpisu lahko
dobite pri naročniku, pojasnila daje Pogač-
nik Jožef po tel. 01/300-69-94, vsak pone-
deljek in sredo od 9. do 12. ure do roka za
oddajo ponudb.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. 5. 2003.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Agencija RS za učinkovito rabo
energije

Št. 01-64-6/2003 Ob-94326
1. Naročnik: Občina Ribnica, Gorenjska

cesta 3, 1310 Ribnica.
2. Naslov naročnika: Občina Ribnica,

Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, telefaks
01/83-61-091, tel. 01/837-20-00, elek-
tronski naslov: obcina@ribnica.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zako-
na o javnih naročilih: opravljanje dnevnih
prevozov učencev v osnovne šole na ob-
močju občine Ribnica v šolskih letih
2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 in
2006/2007 / priloga 1A 2. točka.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 48 / 23. 5. 2003 / Stran 2739

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možna je oddaja za vsak sklop posebej, več
sklopov skupaj ali za vse skupaj.

5. Kraj izvedbe: območje šolskih okoli-
šev v Občini Ribnica in Občini Sodražica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso sprejemljive in pri jav-
nem naročilu ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del: začetek 1. 9. 2003, dokon-
čanje 30. 6. 2007.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Ribni-
ca, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica – Od-
delek za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba je Metka Tramte.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (z DDV), po-
dračun pri UJP, Urad Novo mesto, št.
01304-0100005476, s pripisom “razpisna
dokumentacija -šolski prevozi“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 30. 6. 2003
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Ribnica, Gorenjska cesta
3, 1310 Ribnica (vložišče).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 6. 2003, ob 12. uri, v sejni sobi
naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponudbene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: cene
šolskih prevozov so v celotnem šolskem letu
fiksne in vključujejo davek na dodano vre-
dnost, za šolska leta 2004/2005,
2005/2006 in 2006/2007 se cene določi-
jo z aneksom k osnovni pogodbi v skladu z
gibanjem cen prevozov na trgu. Obračun šol-
skih prevozov se opravlja po principu dejan-
sko opravljenih prevozov. Izvajalec izstavi ra-
čun zadnjega v mesecu za tekoči mesec.
Rok plačila je 30 dni od dneva prejema ra-
čuna. Avansi niso možni.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): v ponudbeni do-
kumentaciji mora biti predložena pogodba o
skupni izvedbi naročila, ki mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajal-
cev za izvedbo javnega naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: Zakon o organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli,
Zakon o prevozih v cestnem prometu, Za-

kon o varnosti v cestnem prometu, Pravilnik
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in
vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine
otrok.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija veljavnosti po-
nudbe mora biti vsaj 90 dni od dneva odpi-
ranja ponudb. Naročnik bo svojo odločitev o
izbiri najugodnejše ponudbe sprejel predvi-
doma do 15. 7. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do spre-
memb relacij in števila voženj, glede na šte-
vilo otrok v posameznem šolskem letu. Za
posamezno šolsko leto bo izvajalec moral
predložiti bančno garancijo za dobro izved-
bo prevzetih obveznosti v višini 10% pogod-
bene vrednosti posla.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo
ponudniki utrpeli, ker njihova ponudba ni bi-
la sprejeta.

Ponudniki morajo pri odpiranju ponudb
imeti pisna pooblastila za zastopanje.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 5. 2003.

Občina Ribnica

Ob-94365
1. Naročnik: Zdravstveni dom Litija.
2. Naslov naročnika: Partizanska pot 8a,

1270 Litija, tel. 01/89-95-174, faks
01/89-95-173, e-pošta: zd.litija@siol.net.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: dnevno čiščenje
poslovnih prostorov zdravstvenega do-
ma, priloga 1A-14.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja sklopov ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Litija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso predvidene.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od julija 2003 do
julija 2008 - 5 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Litija, kontaktna oseba Silva Tomažič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 26. 5. 2003
do 19. 6. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na podračun
pri UJP št. 01260-6030921603.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 6. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zdravstveni dom Litija, Partizan-
ska pot 8a, 1270 Litija.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 6. 2003 ob 15. uri na sedežu
Zdravstvenega doma Litija.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna

garancija za resnost ponudbe v znesku 1
mio SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu iz katere je razvi-
dno kdo od ponudnikov je pooblaščen za
podpis pogodbe in kakšna so njihova med-
sebojna razmerja.

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

– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega transakcijskega računa,

– da je ponudnik v zadnjih treh letih izve-
del vsaj tri tovrstne storitve v vrednosti nad
12 milijonov SIT,

– da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni rok,
– da je ponudnik tehnično in kadrovsko

usposobljen za izvajanje dejavnosti,
– da ima ponudnik v rednem delovnem

razmerju vsaj 50 delavcev,
– da ponudnik izplačuje plače v skladu s

kolektivno pogodbo,
– da bo ponudnik prevzel delavce, ki se-

daj opravljajo ta dela.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve

z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: ni
predpisana.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 31. 9. 2003, 30. 6.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve - 60 točk,
2. izkušnje ponudnika - 35 točk,
3. kvaliteta - 5 točk.
Način uporabe meril je natančno dolo-

čen v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Zdravstveni dom Litija - Silva Toma-
žič, tel. 01/89-95-174.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 5. 2003.

Zdravstveni dom Litija

Št. 400-01-5/2003 Ob-94368
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvedba sondaž-
nih in spremljevalnih raziskav na obmo-
čju plazu Slano blato nad Lokavcem –
Priloga 1A- točka 12.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
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en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na te-
renu in na sedežu izbranega ponudnika.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celo-
ti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas dokončanja:
4 mesece po sklenitvi pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOP, Agencija
RS za okolje, Ljubljana, Vojkova 1b, Ida Ško-
da, dipl. ek., tel. 01/478-44-32.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure
vsak delovni dan, v petek do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun št.
01100-6300109972, sklic na številko
18-25232-7141998-21929903.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 6. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 6. 2003, ob 13. uri, MOP, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sejna
soba v IV. nadstropju.

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

12. Pogoji finansiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira razpisana dela v celoti iz sred-
stev proračuna RS in poravnava plačila v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Po-
nudbena cena je fiksna, avansi niso možni.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci. V primeru
skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora
skupina ponudnikov – samo v primeru, da
bo izbrana na javnem razpisu – predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da veljavnost (opcija) po-
nudbe ni krajša od 120 dni od odpiranja
ponudb.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitev: da, kot je na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

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

najmanj 120 dni od datuma javnega odpira-
nja ponudb, predvideni datum odločitve je
20 dni po javnem odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena razpisanih del,
2. referenčna dela ponudnika (vključno s

podizvajalci, kolikor sodelujejo z njim v po-
nudbi) samo za obdobje zadnjih osmih do-
polnjenih in tekočega leta.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 5. 2003.

Agencija RS za okolje

Št. 404-08-138/2003-2 Ob-94371
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-90-35.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih:

– priprava in dostava obrokov hrane
za vojake po naročnikovih normativih.

Celodnevni obrok vsebuje: zajtrk, mali-
co, kosilo, večerjo in po potrebi nočni do-
datek.

– priprava in dostava malic za zapo-
slene.

Sklic na vrsto storitve: I B 17.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja ni predvidena po sklopih.

5. Kraj izvedbe: Vojašnica Ptuj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: trajanje izvedbe
predvidoma od septembra 2003 do septem-
bra 2004 z možnostjo podaljšanja še za eno
leto. Pri tem se bo upošteval dvig cen glede
na stopnjo rasti življenskih stroškov v prete-
klem letu.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktni osebi
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86 in Du-
šan Cirar, tel. 01/471-23-48, faks
01/431-90-35, soba št. 550, dodatne in-
formacije: kontaktna oseba - vodja izvedbe
javnega naročila je Marjeta Kordiš, tel.
01/471-23-40.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 119/03-ODP) na transakcijski
račun št. 01100-6370191114. Prevzem raz-
pisne dokumentacije je lahko osebno ali po
pošti. Pred tem je potrebno predložiti doku-
mentacijo o vplačilu (vsebovati mora nasled-
nje podatke: navedbo polnega naslova po-
nudnika, davčno številko, št. javnega razpi-
sa, sklic na številko) ter potrdilo o registraci-
ji, če ste davčni zavezanec.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 23. 6. 2003,
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik
sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napisom:
“Ne odpiraj – ponudba MORS-119/03–
ODP, Priprava in dostava kuhane hrane v
vojašnico Ptuj“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo 24. 6. 2003 ob
12. uri na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: v prime-
ru, da ponudnik predloži ponudbo, katere
vrednost presega 30,000.000 SIT mora po-
nudbi priložiti bančno garancijo, brezpogoj-
no in plačljivo na prvi poziv v višini 3% od
vrednosti ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema ra-
čuna, v obdobju začasnega financiranja pa
90 dni.

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

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

– da bo v primeru sklenitve pogodbe nu-
dil 30 dnevni plačilni rok oziroma v času
začasnega financiranja 90 dni;

– da bodo pripravljeni obroki, dostavlje-
ni v vojašnico Ptuj, ustrezali predpisom na-
ročnika:

– jedilnikom za prehrano v vojašnicah
SV v miru (št. 462-00-5/01-39 z dne 5. 10.
2001),

– normativom jedi (št. 462-00-5/01-38
z dne 5. 10. 2001) in

– dodatkom in dopolnilom ter poprav-
kom k jedilnikom za prehrano v vojašnicah
SV v miru (št. 462-00-4/2002-37 z dne
18. 6. 2002),

– kakovostno morajo uporabljena živila
za obroke ustrezati zahtevam Navodila o pre-
vzemu živil na MORS (št. 462-00-4/2002-47
z dne 16. 9. 2002);

– ponudnik mora biti sposoben in pri-
pravljen oskrbovati enote SV v primeru izre-
dnih razmer in v času mobilizacije na ob-
močju RS,

– da hrano transportira tako, da so izpol-
njeni vsi sanitarno-higienski predpisi, skla-
dno z načeli sistema HACCP in tako, da
hrana pri tem ohrani hranilno in kulinarično
vrednost;

– da transport hrane ne traja dlje kot 30
minut oziroma pot dostave ni daljša od 15 km,

– da bo v primeru usposabljanja na tere-
nu in za usposabljanje rezervne sestave, hra-
no dostavil na lokacijo do 15 km izven sede-
ža vojašnice, ki jo bo naročnik pravočasno
sporočil,

– da temperatura hrane, ki se servira hla-
dna, ne sme narasti nad 8°C, temperatura
hrane, ki se servira topla, ne sme pasti pod
60°C;

– da bo hrano prevažal z ustreznimi na-
menskimi vozili;
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– da zagotovi ustrezno število, volumen
in kakovost termos posod;

termos posode ustrezajo naslednjim
zahtevam:

– dvostensko plastično ohišje z vme-
sno izolacijo,

– dimenzije vloženih posod morajo
ustrezati dimenzijam toplega pulta (delitev
hrane ne sme potekati direktno iz termos
posod),

– gastronorm posode;
– da mora biti vsa hrana sveže pripravlje-

na, viški se ne smejo uporabljati za naslednji
dan;

– da zagotovi dnevno odstranjevanje po-
mij v skladu s predpisi;

– da mora preprečiti vsakršno križanje či-
stih in nečistih poti v obratu;

– da bo tekoče vodil evidenco o zdrav-
stvenih težavah zaposlenih;

– da je predložil seznam dobaviteljev po-
sameznih skupin živil,

– da prehrano zaposlenih – topla malica
pripravlja po jedilniku, ki je usklajen z odgo-
vorno osebo naročnika,

– da čas od priprave do delitve hrane ne
sme biti daljši od 2 ur; pripravljeni obroki
morajo biti dostavljeni 5-10 min. pred delitvi-
jo v stražnice in 10-20 min. pred delitvijo v
vojašnice,

– da upošteva naslednji urnik delitve
obrokov: zajtrk ob 6. uri, topla malica zapo-
slenih ob 10. uri, kosilo ob 13. uri in večerja
ob 18. uri;

– da malico za vojake dostavi skupaj z
zajtrkom, nočni dodatek pa z večerjo,

– da ima v obratu, kjer bo kuhal hrano za
naročnika, uveden sistem HACCP (naročnik
si pridržuje pravico do ogleda),

– da zagotavlja ustrezno delilno linijo v
prostoru naročnika, kjer se hrano deli.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve:

– Zakon o zdravstveni ustreznosti živili in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02),

– Pravilnik o pogojih, ki jim morajo glede
mikrobiološke neoporečnosti ustrezati živila
v prometu (Uradni list SFRJ, št. 45/83,
18/87 in 43/89, Uradni list RS, št. 39/92,
52/00 in 42/02),

– Pravilnik o higienskih in sanitarno-teh-
ničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati ob-
jekti za pripravo in delitev hrane (Uradni list
SRS, št. 6/90, Uradni list RS, št. 5/93,
52/00 in 42/02),

– Pravilnik o posebni delovni obleki in
obutvi oseb, ki prihajajo pri opravljanju svo-
jih del in nalog v proizvodnji in prometu v
neposreden dotik z živili (Uradni list SRS, št.
35/82, 25/83 in Uradni list RS, št. 52/00
in 42/02),

– Pravilnik o tečajih in izpitih za pridobi-
tev osnovnega znanja o higieni živil in o ose-
bni higieni za osebe, zaposlene v proizvod-
nji ali prometu z živili (Uradni list SRS, št.
17/85, 8/89, Uradni list RS, št. 52/00 in
42/02),

– Pravilnik o zagotavljanju higienske ne-
oporečnosti živil rastlinskega izvora in pri-

pravljenih jedi ter kruha in peciva med pre-
vozom (Uradni list SRS, št. 17/85 in Uradni
list RS, št. 52/00 in 42/02),

– Pravilnik o zdravstveni ustreznosti pit-
ne vode (Uradni list RS, št. 46/97, 52/97,
54/98, 7/00, 52/00 in 42/02),

– Pravilnik o higieni živil (Uradni list RS,
št. 60/02),

– Pravilnik o hranilni vrednosti živil (Ura-
dni list RS, št. 60/02),

– in drugi veljavni predpisi v RS.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-

na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do eventualne sklenitve pogodbe, odločitev
predvidoma do julija 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
niki, ki bodo izpolnili pogoje za usposoblje-
nost in sposobnost, bodo ocenjeni na pod-
lagi najnižjega ponujenega predračuna.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 5. 2003.

Ministrstvo za obrambo

Št. 465-09-004/2003 Ob-94393
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Stari trg 29, 3210

Slovenske Konjice, faks 03/57-54-328,
e-mail: valerija.lesjak@slovenskekonjice.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje prevo-
zov osnovnošolskih otrok v Občini Slo-
venske Konjice.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se odda za vse skupaj.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Slo-
venske Konjice.

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

končanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za obdobje od 1. 9. 2003 do 31. 8.
2008.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno doku-
mentacijo se dvigne v tajništvu Občine Slo-
venske Konjice, Stari trg 29, 3210 Sloven-
ske Konjice, vsak delovni dan od 8. do 13.
ure. Pooblaščena oseba: Valerija Lesjak,
tel. 03/757-33-70, faks 03/57-54-328,
e-mail: valerija.lesjak@slovenskekonjice.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v obdobju od dne-
va te objave do roka predložitve ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR
01314-0100003434.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 23. 6. 2003
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Slovenske Konjice, Stari
trg 29, 3210 Slovenske Konjice (tajništvo).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 6. 2003 ob 11. uri v sejni sobi

Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slo-
venske Konjice.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti; veljavna do 20. 8.
2003.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z veljavnim Zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o sku-
pni izvedbi naročila z opredelitvijo odgovor-
nosti posameznih izvajalcev.

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: 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 mininimalnih tehničnih in
drugih pogojih za parkirna in mesta za mo-
torna in priklopna vozila ter mesta za njihovo
vzdrževanje.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 20. 8. 2003. Predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe 30. 6. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 5. 2003.

Občina Slovenske Konjice

Št. 025-43/2003-3 Ob-94403
1. Naročnik: MInistrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, telefaks 01/478-48-34,
tel. 01/478-48-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje poslov-
nih prostorov, priloga 1A – 14 točka, stori-
tve čiščenja stavb.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se lahko odda za en sklop, več
sklopov ali vse skupaj. 4.1. Območna geo-
detska uprava Celje; 4.2. Območna geo-
detska uprava Koper; 4.3. Območna geo-
detska uprava Kranj; 4.4. Območna geo-
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detska uprava Ljubljana; 4.5. Območna ge-
odetska uprava Maribor; 4.6. Območna ge-
odetska uprava Murska Sobota; 4.7. Ob-
močna geodetska uprava Nova Gorica; 4.8.
Območna geodetska uprava Novo mesto;
4.9. Območna geodetska uprava Sevnica;
4.10. Območna geodetska uprava Slovenj
Gradec; 4.11. Območna geodetska uprava
Ptuj; 4.12. Območna geodetska uprava Ve-
lenje. Podrobnejši naslovi in lokacije posa-
meznih sklopov so v razpisni dokumentaciji.

5. Kraj izvedbe: na lokacijah naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od sklenitve po-
godbe do 31. 7. 2004.

(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Služba za finančne
in splošne zadeve, soba P 10, Nives Jur-
can, tel. 01/478-49-27.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 6. 2003
do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT, negotovinsko
plačilo na podračunu EZR št.
01100-10000616337 model 11 sklic
25127-7141998-0000003, ali pa brezplač-
no na spletnih straneh Geodetske uprave
Republike Slovenije.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 19. 6. 2003
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljub-
ljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 6. 2003 ob 10. uri Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pri-
tličju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: niso za-
htevana.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo
v celoti financira naročnik.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ustrezna tehnična opre-
ma za vse oblike čiščenja poslovnih pro-
storov.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 45 dni po odpiranju ponudb, datum
odločitve o sprejemu ponudbe predvidoma
do 1. 7. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena od
0 do 90 točk, reference od 0 do 10 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Nives Jurcan, tel. 01/478-49-27.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 5. 2003.

Geodetska uprava Republike
Slovenije

Ob-94414
1. Naročnik: Javno podjetje Okolje Piran,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Fornače 33, 6330

Piran, faks 05/61-750-15, tel.
05/61-750-00, e-mail: okolje.jsvo@siol.net.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: javni razpis za izbi-
ro izvajalca po odprtem postopku za stori-
tev odvoza odpadkov v zaledju Občine
Piran.

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

5. Kraj izvedbe: zaledje Občine Piran.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: obdobje enega
leta z možnostjo podaljšanja.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sektor JSVO,
Vida Sivič, tel. 05/61-750-40.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 9. 6. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na transakcij-
ski račun 10100-0032414679.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 6. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javno podjetje Okolje Piran
d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 6. 2003 ob 13. uri v sejni sobi JP
Okolja Piran, Fornače 33, 6330 Piran.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpi-
snih pogojih.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 18. 7. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference,
– tehnična opremljenost.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: Uradni list RS, št. 31 z dne
28. 3. 2003, Ob-90777.

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 19. 5. 2003.

JP Okolje Piran d.o.o.

Št. 64-1/03-50 Ob-94429
1. Naročnik: Občina Ravne na Koro-

škem.
2. Naslov naročnika: Gačnikova pot 5,

2390 Ravne na Koroškem, faks
02/870-55-41, tel. 02/870-55-39.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: prevozi osnovnošolskih
otrok na relaciji OŠ Koroški jeklarji, OŠ
Prežihovega Voranca in CUDV Črna na Ko-
roškem s pričetkom v šolskem letu
2003/2004, sklic na prilogo I A-2.

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

5. Kraj izvedbe: območje Občine Ravne
na Koroškem.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek prevo-
zov je 1. 9. 2003 in dokončanje 30. 6.
2004, čas izvedbe je 10 mesecev. Pogod-
ba bo sklenjena za dobo enega leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem, Rozman Ervin in Vrhovnik Čas
Marija.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 29. 5. 2003 dalje od 8. do 10. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudnik mora predlo-
žiti ponudbo do 23. 6. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Ravne na Koroškem, pre-
vzemnica Marija Vrhovnik Čas, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, tel.
02/870-55-34.

10. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 24. 6. 2003 ob 12. uri na na-
slovu Občina Ravne na Koroškem, Gačni-
kova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem –
sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni za-
hteve.

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skla-
du z zakonom.
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14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z zakonom.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: v
skladu z zakonom.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: v skladu z zakonom.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
konca šolskega leta 2003/2004, predvideni
datum o sprejemu ponudbe je 30. 9. 2003.

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

ročilu: ni.
19. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 19. 5. 2003.
Občina Ravne na Koroškem

Št. 64-2/2003 Ob-94432
1. Naročnik: Občina Lenart.
2. Naslov naročnika: Trg osvoboditve 7,

2230 Lenart v Slovenskih goricah, faks
02/72-07-352, tel. 02/729-13-10.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje prevo-
zov šolskih otrok v Občini Lenart za šol-
sko leto 2003/2004.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
prevozi se bodo oddajali po sklopih (en, več
ali vsi sklopi).

5. Kraj izvedbe: Občina Lenart.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variant.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2003 do
24. 6. 2004 oziroma do konca pouka v šol-
skem letu 2003/2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Lenart,
Jože Dukarič, soba 6/I, tel. 02/729-13-17,
ali v njegovi odsotnosti: Renata Trajbar-Kur-
bus, soba 29/II., tel. 02/729-13-44.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (z DDV), na
transakcijski račun Občine Lenart, št.
01258-0100010543 in s pripisom: Javni
razpis - izvajanje šolskih prevozov.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 6. 2003 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: osebno v pisarno 6/I. Občine Le-
nart (Jože Dukarič) ali po pošti na naslov
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Le-
nart v Slovenskih goricah.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 6. 2003 ob 12. uri, sejna soba
Občine Lenart (28/II.), Trg osvoboditve 7.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ponud-
nik mora ponudbi priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT,
ki mora veljati do 31. 8. 2003.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo opravljene storitve plačeval meseč-
no. Izvajalec bo od 1. do 5. v mesecu izsta-
vil račun za opravljene storitve v preteklem
mesecu. Naročnik bo račun poravnal v 30
dneh po prejemu le-te, skladno s predpisi o
izvrševanju proračuna.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v skladu z zako-
nom.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoj usposobljenosti in
sposobnosti ponudnika je izločitven. Uspo-
sobljenost in sposobnost se ugotavljata na
podlagi dokazil priloženih k 4. točki razpi-
sne dokumentacije.

Predloženi časovni načrt prevozov (vozni
red) in velikost vozil mora v celoti zadostiti
zahtevam naročnika iz 7. točke razpisne do-
kumentacije (predmet javnega naročila). Po-
goj je izločitven.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpol-
njevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok, Zakon o prevozih v ce-
stnem prometu, Pravilnik o licencah za
opravljanje prevozov v cestnem prometu.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 8. 2003, predvideni datum odločitve
pa je 3. 7. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnika ter za-
htevana organizacija prevozov so izločitveni
pogoji. Merilo za izbor najugodnejšega po-
nudnika je najnižja ponudbena cena za po-
samezen sklop razpisanih prevozov.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 5. 2003.

Občina Lenart

Št. 2931 Ob-94434
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Uni-

verzitetna knjižnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Gospejna ul. 10,

2000 Maribor, tel. 02/250-74-00, faks
02/252-60-87.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zako-
na o javnih naročilih in ocenjena vrednost
naročila: nabava:

1. domačih monografskih strokovnih
publikacij,

2. tujih monografskih strokovnih pu-
blikacij,

3. avdiovizualnega in drugega nek-
njižnega gradiva.

Vrsta storitve: druge storitve po prilo-
gi 1B.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali vse sklope skupaj:
ponudniki lahko ponudijo tudi posamezne sto-
ritve navedene v 3. točki te objave.

5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 8. 2003 do
31. 7. 2004 (12 mesecev).

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Univerza v Maribo-
ru, Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospej-
na ul. 10, 2000 Maribor, uprava, soba 414,
4. nadstropje, Vlasta Simonič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 16. 6. 2003
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne doku-
mentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu 5.000 SIT na račun naročnika št.
01100-6030720796 z namenom nakazila:
“za razpisno dokumentacijo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 16. 6. 2003 med
9. in 11. uro.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Univerza v Mariboru, Univerzitet-
na knjižnica Maribor, Gospejna 10, 2000
Maribor, soba 414, prevzemnica Vlasta Si-
monič.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 6. 2003 ob 10. uri v mali sejni
sobi Univerzitetne knjižnice Maribor, 4. nad-
stropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: naročnik
zahteva bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 3,200.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo zneske po posameznih računih pla-
čal najprej v 30 in najkasneje v 60 dneh po
dobavi publikacij in po prejemu računov,
skladno s predpisi o izvrševanju proračuna.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: v obrazcu po-
nudbe je potrebno navesti imena odgovor-
nih za izvedbo storitve.
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16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati
za čas od 1. 8. 2003 do 31. 7. 2004, pred-
videni datum odločitve je 18. 6. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: pred-
nost bodo imeli ponudniki, ki bodo ponudili:

– nižjo ceno,
– redno dobavo,
– ažurno reševanje reklamacij,
– upoštevanje naročnikovih zmožnosti

plačila.
Ponudniki, ki bodo kumulativno glede na

zgoraj omenjene štiri alinee ugodili naročni-
ku v največjem delu njegovih potreb, bodo
izbrani za najugodnejšega ponudnika.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 5. 2003.

Univerza v Mariboru
Univerzitetna knjižnica Maribor

Št. 1553/9 Ob-94485
1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/474-24-27 in
05/739-41-00, telefaks 01/474-24-32.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: RTP Divača - iz-
gradnja transformacije 400/110 KV –
elektromontažna dela.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
upoštevano bo le celovita ponudba.

5. Kraj izvedbe: Elektro - Slovenija,
d.o.o.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok izvedbe je
30. 9. 2003 do 1. 3. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu GJS pre-
nos električne energije v II. nadstropju An-
dreja Mihevc, dodatne informacije Ivan Lo-
zej tel. 01/474-24-27 in Drago Škamperle
tel. 05/739-41-10.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 35.000 SIT, virmansko na-
kazilo z oznako naziva javnega razpisa na
TR račun št. 02924-0017900956. DDV je
zajet v ceni.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 6. 2003 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana soba 3D.21, prevzemnik Katarina
Lipovec.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 6. 2003 ob 12. uri v dvorani B/IV
nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% skupne ponudbene
vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko
plačilo po posameznih izvedbah.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: predpisi za izvedbo tovrstnih storitev.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: navesti je po-
trebno imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitev.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 23. 8. 2003, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 30. 7. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena 70%,
– plačilni pogoji 5%,
– s strani naročnikov potrjene in ocenje-

ne reference izvajalca za tovrstna dela v
400/110 kV stikališčih v zadnjih petih letih
25%.

Merila so natančno opisana v razpisni do-
kumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo organiziral za potencial-
ne ponudnike ogled objekta RTP 400/110
kV Divača dne 10. 6. 2003 ob 10. uri.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Ur. l. RS, št. 34/02 z dne
6. 5. 2002, Ob-68451.

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 5. 2003.

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

Št. 19/2003-1 Ob-94520
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: organiziranje le-
talskih prevozov in namestitvenih aran-
žmajev v tujini.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklop A: organiziranje letalskih prevozov,
sklop B: organiziranje namestitvenih aran-
žmajev v tujini.

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

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: avgust 2003; do
porabe sredstev iz pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, javni zavod, Služba za komerci-
alne zadeve in javna naročila - Sonja Sne-
dec, Čufarjeva ul - veliki gradbeni provizo-
rij, 1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86 ali
preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako RTV
19/2003-Organiziranje letalskih prevozov in
namestitvenih aranžmajev v tujini.

(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 475-21-86 in na podla-
gi dokazila o vplačilu. Način plačila je ne-
gotovinski, na podračun EZR pri UJP Ljub-
ljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 19/2003-1L-ODP/S) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja. Spletna
verzija razpisne dokumentacije, pridobljena
preko interneta, je brezplačna.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno dne 1. 7.
2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTV Slovenija - vložišče, Kolod-
vorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 7. 2003 ob 11. uri v Veliki sejni
sobi - 5. nadstropje RTV Slovenija, Kolod-
vorska 2, 1550 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bbančna
garancija za resnost ponudbe, brezpogojna
in plačljiva na prvi poziv, veljavna do 16. 8.
2003, v višini: za sklop A - v višini 1,800.000
SIT; za sklop B - v višini 300.000 SIT.

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumentaci-
ji, ki je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako RTV
19/2003-Organiziranje letalskih prevozov in
namestitvenih aranžmajev v tujini.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: Pravilnik o načinu in postopku pridobi-
tve licence za opravljanje dejavnosti organi-
ziranja turističnih potovanj, dejavnosti pro-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 48 / 23. 5. 2003 / Stran 2745

daje oziroma posredovanja turističnih poto-
vanj ter o načinu vodenja registra izdanih
licenc (Ur. l. RS, št. 13/99, 37/00).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 16. 8. 2003, julij
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: za
sklop A: skupna vrednost iz ponudbenega
predračuna - 66,5 točk, odstotek danega
popusta - 30 točk, pooblastilo posamezne-
ga letalskega prevoznika - 3,5 točke; za
sklop B: skupna vrednost iz ponudbenega
predračuna - 70 točk, odstotek danega po-
pusta - 30 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v skladu z 97. členom ZJN-1 si na-
ročnik pridržuje možnost oddaje dodatnih
storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih
storitev in jih bo izvajal izbrani ponudnik, če
bodo dodatne storitve ustrezale osnovne-
mu projektu, za katerega je bilo oddano to
naročilo.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 19. 5. 2003.

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

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

Podaljšanje roka
za oddajo prijave

Št. 16/08-03 Ob-94521
V I. fazi javnega naročila za zdravila: I.

sklop: zdravila in II. sklop: infuzijske raztopi-
ne, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 42
z dne 9. 5. 2003, Ob-93232, se rok za
oddajo prijav podaljša do 30. 5. 2003 do
10. ure.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 115/2003 Ob-94337
1. Naročnik: Vrtec Morje Lucija.
2. Naslov naročnika: Fazanska 3,

6320 Portorož, tel. 05/671-28-30, faks
05/671-28-39.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: sedež vrtca, Fazanska
3, Lucija.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb

– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti 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 pre-
hrambenega 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 Vrtca Morje - razloženo,

– da bo ponudnik po potrebi dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcij-
skih prodajah,

– da ponudnik zagotavlja odzivni čas
24 ur,

– da ima ponudnik zagotovljeno ka-
kovost po sistemu HACCP.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati morajo predložiti ponudbe
predvidoma do 25. 7. 2003 do 12. ure.
Odločitev o sprejemu ponudbe bo predvi-
doma 30. 7. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: cena,
in sicer najnižja končna skupna vrednost
skupine blaga.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2003.

Vrtec Morje Lucija

Št. 1653/9 Ob-94482
1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/472-27-02,
01/474-23-12.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
osebnih in prenosnih računalnikov, win-
dows terminalov, zaslonov, tiskalnikov
in strežnikov.

(b) Kraj dobave: Elektro - Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: sprejemljiva je celovita ponudba za
sklop A: dobava osebnih in prenosnih raču-
nalnikov, Windows terminalov, zaslonov in
tiskalnikov ali B: strežnikov.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: priznanje
sposobnosti za obdobje treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v Sektorju za po-
slovno informatiio, IV. nadstropje, Metka
Drobnič, dodatne informacije Jože Vrečko
tel. 01/474-23-18.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, virmansko naka-
zilo z oznako naziva javnega razpisa na TRR
št. 02924-0017900956. DDV je zajet v ceni.

za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje sklope oziroma skupine prehram-
benega blaga:

1. kruh in slaščičarski izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. perutnina,
4. zamrznjene ribe in zamrznjena zele-

njava,
5. zelenjava, sadje in jajca,
6. mleko in mlečni izdelki,
7. jajčne testenine in krompirjevi svaljki,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. čaji, začimbe in riž,
10. ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupi-

no, več skupin ali pa na vse skupine pre-
hrambenega blaga.

V posamezni skupini mora ponudnik za-
gotavljati vse artikle in celotno letno količi-
no blaga.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
se prizna za 3 leta. Pogodbe se sklepa za
1 leto.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Vrtec Morje Lu-
cija, Fazanska 3, 6320 Portorož, tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
roka za predložitev prijave, vsak delavnik
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: 7.200 SIT (DDV je
vključen) na transakcijski račun št.
01290-6030640482 pri UJP Koper s pri-
pisom: za razpisno dokumentacijo - pre-
hrambeno blago.

Pred dvigom razpisne dokumentacije
mora ponudnik predložiti potrdilo o vplači-
lu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno 10. 6. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Vrtec Morje Lucija, Fazanska 3,
6320 Portorož.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogojih pod 10. točko.

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

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

– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti;

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

– da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
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6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 17. 6. 2003 do 10.30, javno odpi-
ranje prijav bo potekalo dne 17. 6. 2003 ob
11. uri v sejni sobi D/IV. nadstropja.

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

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v I.
fazi niso zahtevana.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, gotovinsko plačilo, plačilni rok naj-
manj 30 dni, obračun v skladu z navodili in
pogoji v razpisni dokumentaciji.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): v prijavi mora biti
predložena pogodba o skupni izvedbi naroči-
la, ki mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: prijava mora veljati tri leta, predvideni
datum odločitve o sprejemu prijav 30. 7.
2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2003.

Elektro - Slovenija, d.o.o.

ZJN-14.S
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila za
storitve po postopku s

pogajanji

Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za storitve po
postopku s pogajanji

Št. 027/2003 Ob-94332
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Navedba določbe Zakona o javnih

naročilih, po kateri poteka postopek: dru-
gi odstavek 20. člena ZJN-1.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena –
60%, reference – 30% in rok izvedbe –
10%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik se bo pogajal 1. o ceni in
2. o vsebini ponujene prenove poslovnih
procesov; v skladu s 97. členom ZJN-1 si
naročnik pridržuje možnost oddaje dodat-
nih – izrednih del, ki pomenijo ponovitev
podobnih del in jih bo izvajal izbrani izvaja-
lec, če bodo dodatna dela ustrezala osnov-
nemu projektu, za katerega je bilo oddano
to naročilo.

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

20. Datum in številka objave neuspe-
šnega razpisa: Uradni list RS, št. 15 z dne
14. 2. 2003, Ob-87880.

21. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2003.

Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod

4. Vrsta storitve in opis naročila ter
sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziro-
ma 1B Zakona o javnih naročilih: preno-
va poslovnih procesov RTV Slovenija.

5. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: en sklop.

6. Kraj izvedbe: Ljubljana, Maribor,
Koper.

7. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
8. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: tri leta od podpi-
sa pogodbe.

9. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: JZ RTV
Slovenija, Služba za komercialne zadeve
in javna naročila – Katarina Novak, Čufar-
jeva ul-veliki gradbeni provizorij, 1550
Ljubljana, telefaks 01/475-21-86, e-mail:
javna.narocila@rtvslo.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
sestavljena iz osnovnega dela razpisne do-
kumentacije in “priloge“, ki je na CD.
Osnovni del razpisne dokumentacije, po-
slan preko e-mail-a, je brezplačen. Za pra-
vilno pripravo ponudbe mora ponudnik pri-
dobiti tudi drugi del razpisne dokumentaci-
je – “prilogo“, ki pa jo lahko dobi le osebno
po enodnevni predhodni najavi na telefaks
01/475-21-86 ali na e-mail: javna.naroci-
la@rtvslo.si.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno 23. 6.
2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 23. 6. 2003 ob 11. uri
v veliki sejni sobi – 5. nadstropje JZ RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana;
julij 2003.

12. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
30. 9. 2003, v vrednosti 2,000.000 SIT.

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

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

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

16. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

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

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

Ob-94176
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Filo-

zofska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Aškerčeva 2, Ljub-

ljana.
3. Datum izbire: 24. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj

dobave: dobava računalniške opreme v
obsegu 39,000.000 SIT letno.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena – 70 točk, kadri – 10
točk, krajši dobavni rok – 10 točk, referen-
ce – 10 točk. Izbrana sta dva ponudnika
za sklope I, II, IV in V. Za sklop III naročnik
ni prejel dveh popolnih in primerljivih po-
nudb.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Trendnet, d.o.o., Šlan-
drova 6a, Velenje in Comtron d.o.o., Trža-
ška 21, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 39,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0.

9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 44,820.350 SIT, 38,806.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 13. 5. 2003.
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
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Ob-94182
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 18. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: energet-
ske povezave 110kV v RTP 110/10(20)
kV Melje; 1 kpl; dobava na objekt.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektrotehna Elex
d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 58,683.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 69,441.000 SIT, 58,683.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 5. 2003.
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor

Ob-94205
1. Naročnik: Osnovna šola Ljubno ob

Savinji.
2. Naslov naročnika: Cesta v Rastke 10,

3333 Ljubno ob Savinji, tel. 03/839-15-70,
faks 03/839-15-86.

3. Datum izbire: 25. april 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil, Osnovna šo-
la Ljubno ob Savinji, Cesta v Rastke 10,
3333 Ljubno ob Savinji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 80 točk, fiksnost
cen do 6 točk, strokovna priporočila do 5
točk, plačilni pogoji 5 točk, lastna proizvod-
nja do 2 točki, odzivni čas za interventna
naročila do 2 točki.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop: meso in mesni izdelki: /;
2. sklop: ribe: Mlekarna Celeia d.o.o.,

Arja vas 92, 3301 Petrovče;
3. sklop: mleko in mlečni izdelki: Mle-

karna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Pet-
rovče;

4. sklop: kruh, pekovski izdelki in sla-
ščice: Pekarna Naraločnik, Uroš Naraloč-
nik s.p., Cesta v Rastke 21, 3333 Ljubno
ob Savinji;

5. sklop: žita in mlevski izdelki:
5/1 – Mercator d.d., Sektor eksterne

trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
5/2 – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica;
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice:
6/1 – Era d.d., Prešernova 10, 3504

Velenje,

6/2 – Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana;

7. sklop: konzervirani izdelki:
7/1 – Brumec-Ručigaj d.o.o., Testeno-

va 55, 1234 Mengeš,
7/2 – Osem d.o.o. Grosuplje, Sp. Sliv-

nica 107, 1290 Grosuplje,
7/3 – Era d.d., Prešernova 10, 3504

Velenje,
7/4 – Mercator d.d., Sektor eksterne

trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana;
8. sklop: zamrznjena živila:
8/1 – Brumec-Ručigaj d.o.o., Testeno-

va 55, 1234 Mengeš,
8/2 – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

c. 442, 1291 Škofljica;
9. sklop: sadni sokovi in sirupi:
9/1 – Nektar&Natura d.o.o., Brnčičeva

3, 1231 Ljubljana-Črnuče,
9/2 – Nektar d.d., Tovarniška 7, 5270

Ajdovščina;
10. sklop: ostala živila:
10/1 – Matik d.o.o., Smrekarjeva 3,

1000 Ljubljana,
10/2 – Mercator d.d., Sektor eksterne

trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: /;
2. sklop: 264.040 SIT;
3. sklop: 2,463.022,69 SIT;
4. sklop: 9,343.688,60 SIT;
5. sklop:
5/1 – 670.553,73 SIT,
5/2 – 513.062,05 SIT;
6. sklop:
6/1 – 2,986.939,90 SIT,
6/2 – 3,075.631,06 SIT;
7. sklop:
7/1 – 1,178.364,25 SIT,
7/2 – 816.311,94 SIT,
7/3 – 5,887.718,87 SIT,
7/4 – 5,977.711,98 SIT;
8. sklop:
8/1 – 741.261,15 SIT,
8/2 – 1,371.587,56 SIT;
9. sklop:
9/1 – 2,072.719,12 SIT,
9/2 – 1,995.691,92 SIT;
10. sklop:
10/1 – 893.513,80 SIT,
10/2 – 3,887.442,91 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: /,
2. sklop: 339.534,48 SIT, 264.040 SIT,
3. sklop: 2,463.022,69 SIT,

2,463.022,69 SIT,
4. sklop: 9,343.688,60 SIT,

9,343.688,60 SIT,
5. sklop: 975.468,17 SIT, 55.936,23

SIT,
6. sklop: 3,075.631,06 SIT, 136.710

SIT,
7. sklop: 5,977.711,98 SIT, 816.311,94

SIT,
8. sklop: 1,636.950,35 SIT, 741.261,15

SIT,
9. sklop: 2,716.144,08 SIT, 1,995.691,92

SIT,
10. sklop: 4,752.226 SIT, 893.513,80

SIT.

Ob-94180
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 25. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: oprema
110 kV; 8 kos ločilniki 110 kV; dobava na
skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Elektronaba-
va d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 12,977.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,444.000 SIT, 11,510.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 5. 2003.
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor

Ob-94181
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/22-00-107, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 15. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: oprema
110 kV; 16 kosov kombiniranih merilnih
transformatorjev; dobava na skladišče na-
ročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop B: C & G d.o.o.,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 29,523.200 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,688.000 SIT, 29,523.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 5. 2003.
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo
za celotno naročilo, za posamezne sklope
živil ali za posamezna živila znotraj sklopov.
Ker je naročnik za 1. sklop: meso in mesni
izdelki prejel samo eno nepravilno ponud-
bo, za ta sklop ni izbral ponudnika. Naroč-
nik je za dobavo živil po posameznih sklo-
pih izbral več pogodbenih dobaviteljev se je
v pogobah obvezal, da bo od vsakega do-
bavitelja dobavil živila najmanj v višini 20%
orientacijske pogodbene vrednosti.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 5. 2003.

Osnovna šola Ljubno ob Savinji

Št. 16/2003 Ob-94253
1. Naročnik: Zdravstveni dom Logatec.
2. Naslov naročnika: Notranjska c. 2,

1370 Logatec, tel./faks 01/75-42-650.
3. Datum izbire: 14. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: medicinsko sanitetni in medicin-
sko potrošni material, količine vnaprej
niso določljive, kraj dobave je sedež na-
ročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, dobavni rok, plačilni
pogoji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljub-
ljana,

– Dentacom inženiring d.o.o., Efenkova
c. 61, Velenje,

– Prodent d.o.o., Zvezna ulica 2a, Ljub-
ljana,

– Interexport Ljubljana d.o.o., Dunajska
139, Ljubljana,

– Emporio medical d.o.o., Prešernova
5, Ljubljana,

– Combic d.o.o., Podnanos 70, Podna-
nos,

– Studio 33 marketing d.o.o., Brileje-
va 2, Ljubljana,

– Adriamed d.o.o., Parmova 53, Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: količine niso
točno določene, zato je pogodbena vrednost
neznana.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 5. 2003.
Zdravstveni dom Logatec

Št. 371-02-3/03-0406 Ob-94297
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravo-

sodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

Ljubljana, faks 01/369-55-96.
3. Datum izbire: 3. 4. 2003.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: pisarniško pohištvo za potrebe pra-
vosodnih organov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: pri izboru najugodnejšega
ponudnika je strokovna komisija upošteva-
la, kot merilo za ocenitev ponudbe, eko-
nomsko najugodnejšo ponudbo.

Ekonomsko najugodnejša ponudba je
ponudba, ki ustreza naslednjima meriloma:

a) cena,
b) garancijski rok.
a) Cena 85%.
Ceno je strokovna komisija ocenjevala

tako, da je najnižjo ponudbo ocenila s 100
točkami, nato pa vsako višjo ceno od najni-
žje po naslednji enačbi:

Tc=100-((Cv-Cmin)/Cmin)100
(Cv-višja cena, Cmin-najnižja cena)
V primeru, če bi bila ponudbena cena za

100% ali več višja od najnižje, bi bila oce-
njena z nič točkami.

b) Garancijski rok 15%
Strokovna komisija je ocenila najdaljši

garancijski rok (kot najdaljšo garancijo pri
točkovanju je upoštevala 48 mesečno ga-
rancijo) s 100 točkami, vsako ponudbo s
krajšim garancijskim rokom pa po naslednji
enačbi:

Tg=100-((Gn-Gk)/Gn)100
(Gn-najdaljša garancija, Gk-krajša garan-

cija)
Ponudnik je lahko ponudil daljšo garanci-

jo, vendar se je točkovala kot 48 mesečna.
Strokovna komisija je pri ocenjevanju

upoštevala navedeni točkovni sistem, s ko-
relacijskim faktorjem 0,85 za ceno in kore-
lacijskim faktorjem 0,15 za garancijski rok.

Komisija je za ocenjevanje upoštevala le
ponudbe, ki so predhodno izpolnjevale vse
razpisne pogoje.

Najcenejša ponudba ni nujno najugo-
dnejša. Najugodnejša ponudba je tista po-
nudba, ki je dosegla najboljši rezultat glede
na vsa opisana vrednotenja.

Najugodnejša ponudba je ponudba po-
nudnika Atlas Oprema d.o.o., ki je glede
na navedena merila dosegla največje števi-
lo točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Atlas Oprema d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 20,712.252
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 19,676.547,60 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 34,085.144,40 SIT, 20,712.252
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2003.

RS, Ministrstvo za pravosodje

Št. 3-03 Ob-94307
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 18. 4. 2003.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: sistem za razvijanje rentgenskih slik
pri dnevni svetlobi – 1 kos, Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna ponudbena
vrednost.

Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Interexport Ljubljana,
d.o.o., Dunajska 139, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 27,580.863,60
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 31,964.040 SIT; 27,580.863,60
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 10/03 Ob-94329
1. Naročnik: Obalni dom upokojencev

Koper.
2. Naslov naročnika: Krožna cesta 5,

6000 Koper.
3. Datum izbire: 10. 4. in 10. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago - po skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– kruh in pekovsko pecivo,
– slaščičarski izdelki,
– sveže meso,
– mesni izdelki,
– sveža zelenjava, sadje in jajca,
– izdelki iz zamrznjenega testa,
– jajčne testenine.
Kraj dobave je Koper, Krožna cesta 5.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena - najnižja vrednost sku-
pine blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– mleko in mlečni izdelki - Mlekarna Ce-
leia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,

– kruh in pekovsko pecivo - Kruh Koper
d.o.o., Ulica 15. maja 12, 6000 Koper,

– slaščičarski izdelki - Kruh Koper
d.o.o., Ulica 15. maja 12, 6000 Koper,

– sveže meso - MIP d.d. Nova Gorica,
Panovška 1, 5000 Nova Gorica,

– mesni izdelki - Kras d.d., Šepulje 31,
6210 Sežana,

– sveža zelenjava, sadje in jajca - Po-
slovni sistem Mercator d.d., Dunajska 107,
1000 Ljubljana,

– izdelki iz zamrznjenega testa - Pekar-
na Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442,
1291 Škofljica,

– jajčne testenine - Žito d.d., Šmartin-
ska c. 154, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: po skupinah
prehrambenega blaga:

– mleko in mlečni izdelki - 7,639.078,91
SIT,

– kruh in pekovsko pecivo - 2,724.977,50
SIT,

– slaščičarski izdelki - 2,427.524,75
SIT,
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– sveže meso - 14,101.827,17 SIT,
– mesni izdelki - 2,039.844,49 SIT,
– sveža zelenjava in sadje - 5,419.373,93

SIT,
– izdelki iz zamrznjenega testa - 489.118

SIT,
– jajčne testenine - 467.910 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 24 za 8 sku-

pin blaga.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– mleko in mlečni izdelki - 7,691.072,21

SIT, 7,639.078,91 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo - 3,518.660

SIT, 2,724.977,50 SIT,
– slaščičarski izdelki - 2,714.610 SIT,

2,427.524,75 SIT,
– sveže meso - 19,006.214,26 SIT,

14,101.827,17 SIT,
– mesni izdelki - 2,313.510,86 SIT,

2,039.844,49 SIT,
– sveža zelenjava in sadje -

7,583.032,45 SIT, 5,419.373,93 SIT,
– izdelki iz zamrznjenega testa -

658.122,81 SIT, 489.118 SIT,
– jajčne testenine - 699.636,66 SIT,

467.910 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 8 z dne 1. 2. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2003.

Obalni dom upokojencev
Koper

Ob-94356
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310

Izola, tel. 05/66-06-306, faks
05/66-06-305.

3. Datum izbire: 24. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve:
I. bolniško perilo,
II. operacijsko perilo,
III. delovne in bolniške obleke.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, kvaliteta.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Timo d.o.o. Ajdovšči-
na – delovne in bolniške obleke.

7. Pogodbena vrednost: 2,613.600 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost navišje in najnižje ponud-

be: 2,972.100 SIT; 2,613.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis za I. in II: skupino ni
uspel.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2003.

Splošna bolnišnica
Izola

Št. 282/03 Ob-94378
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična

bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,

3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200, e-mail: uprava@pb-vojnik.si.

3. Datum izbire: 7. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: čistilna in pralna sredstva:
1. čistilna sredstva,
2. papirna konfekcija,
3. vreče polietilen,
4. pralna sredstva,
za obdobje od 1. 6. 2003 do 31. 12.

2003, Psihiatrična bolnišnica Vojnik.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudbenega predračuna za posamezno sku-
pino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– 1. skupina: Vafra Commerce d.o.o.,
Griže 125, 3302 Griže,

– 2. skupina: Makom, Krenker Maksimi-
ljan s.p., Koroška c. 64, 3320 Velenje,

– 3. skupina: Makom, Krenker Maksimi-
ljan s.p., Koroška c. 64, 3320 Velenje,

– 4. skupina: Makom, Krenker Maksimi-
ljan s.p., Koroška c. 64, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
– 1. skupina: 3,434.538,64 SIT,
– 2. skupina: 1,630.114,89 SIT,
– 3. skupina: 700.910,40 SIT,
– 4. skupina: 597.139,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– 1. skupina: 6,
– 2. skupina: 6,
– 3. skupina: 4,
– 4. skupina: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– 1. skupina: 6,321.963,49 SIT,

3,434.538,64 SIT,
– 2. skupina: 2,923.011,82 SIT,

1,630.114,89 SIT,
– 3. skupina: 790.860,00 SIT,

700.910,40 SIT,
– 4. skupina: 1,140.691,80 SIT,

597.139,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 74 z dne 21. 9.
2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2003.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 283/03 Ob-94379
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična

bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,

3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200, e-mail:uprava@pb-vojnik.si.

3. Datum izbire: 8. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano:
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. meso in mesni izdelki,

6. jajca,
7. mlevski izdelki in testenine,
8. splošno prehrambeno blago,
9. mleko in mlečni izdelki,
10. čaji,
11. zmrznjena zelenjava in zmrznjeni iz-

delki,
za obdobje od 1. 6. 2003 do 31. 12.

2003; kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik in Delovna enota Ravne.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponud-
benega predračuna za posamezno skupino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– 4. skupina: Pekarska družba Savinjski
kruhek, Šlandrov trg 35, 3310 Žalec,

– 5. skupina: Kmetijska zadruga Laško
z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško,

– 6. skupina: Kmetija Marije in Mirka Ka-
učič, Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji Iva-
njci,

– 7. skupina: Era d.d. Velenje, Prešer-
nova 10, 3320 Velenje,

– 8. skupina: Era d.d. Velenje, Prešer-
nova 10, 3320 Velenje,

– 9. skupina: Ljubljanske mlekarne d.d.,
Obrat Maribor, Osojnikova ulica 5, 2000
Maribor,

– 10. skupina: Era d.d. Velenje, Prešer-
nova 10, 3320 Velenje,

– 11. skupina: Ledo d.o.o., Brničeva 29,
1231 Ljubljana – Črnuče.

7. Pogodbena vrednost:
– 4. skupina: 3,150.678,28 SIT,
– 5. skupina: 9,464.315,20 SIT,
– 6. skupina: 787.248 SIT,
– 7. skupina: 1,375.841,36 SIT,
– 8. skupina: 11,774.957,34 SIT,
– 9. skupina: 5,237.885,67 SIT,
– 10. skupina: 773.388,90 SIT,
– 11. skupina: 866.105,16 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– 4. skupina: 2,
– 5. skupina: 3,
– 6. skupina: 2,
– 7. skupina: 2,
– 8. skupina: 2,
– 9. skupina: 2,
– 10. skupina: 2,
– 11. skupina: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– 4. skupina: 3,474.631,45 SIT,

3,150.673,28 SIT,
– 5. skupina: 10,070.617,14 SIT,

9,464.315,20 SIT,
– 6. skupina: 787.559,62 SIT, 787.248

SIT,
– 7. skupina: 1,405.411 SIT,

1,375.841,36 SIT,
– 8. skupina: 11,939.652 SIT,

11,774.957,34 SIT,
– 9. skupina: 5,411.167,80 SIT,

5,237.885,67 SIT,
– 10. skupina: 1,282.096 SIT,

773.388,90 SIT,
– 11. skupina: 1,004.394 SIT,

866.105,16 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
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listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 74 z dne 21. 9.
2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2003.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 01/03 Ob-94382
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. Datum izbire: 12. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava golih vodnikov, izolatorjev in
kabelskih omaric:

sklop 1: goli vodniki,
sklop 2: podporni in zatezni izolatorji

(10-20 kV),
sklop 3: kabelske priključno-merilne

omarice,
sklop 4: prostostoječe kabelske razde-

lilne omarice,
po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.

Dostava razpisanega blaga je v posamezna
skladišča – nadzorništva naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponud-
nika na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),

– kakovost dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
Sklop 1: Goli vodniki: Elektronabava,

d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljublja-
na-Črnuče;

Sklop 2: Podporni in zatezni izolatorji
(10-20 kV): Izoelektro, d.o.o., Pesnica pri
Mariboru 42 A, 2211 Pesnica pri Mariboru;

Sklop 3: Kabelske priključno-merilne
omarice: Elektronabava, d.o.o., Cesta 24.
junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče;

Sklop 4: Prostostoječe kabelske raz-
delilne omarice: Schrack Energietechnik,
d.o.o., Glavni trg 47, 2380 Slovenj Gra-
dec.

7. Pogodbena vrednost:
Sklop 1: Goli vodniki 7,692.000 SIT

(DDV vključen);
Sklop 2: Podporni in zatezni izolatorji

(10-20 kV) 30,259.920 SIT (DDV vključen);
Sklop 3: Kabelske priključno-merilne

omarice 13,160.910 SIT (DDV vključen);
Sklop 4: Prostostoječe kabelske raz-

delilne omarice 6,820.669,10 SIT (DDV
vključen).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
Sklop 1: Goli vodniki – 2 pravilni in 2

nepravilni ponudbi;
Sklop 2: Podporni in zatezni izolatorji

(10-20 kV) – 3 pravilne ponudbe;
Sklop 3: Kabelske priključno-merilne

omarice – 4 ponudbe dveh ponudnikov; od
tega 3 pravilne ponudbe in 1 nepravilna
ponudba;

Sklop 4: Prostostoječe kabelske razde-
lilne omarice – 2 pravilni in 1 nepravilna
ponudba.

8. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

Sklop 1: Goli vodniki: 6,606.500 SIT
(brez DDV), 6,410.000 SIT (brez DDV);

Sklop 2: Podporni in zatezni izolatorji
(10-20 kV): 27,627.500 SIT (brez DDV),
25,216.600 SIT (brez DDV);

Sklop 3: Kabelske priključno-merilne
omarice: 15,773.940 SIT (brez DDV),
10,967.425 SIT (brez DDV);

Sklop 4: Prostostoječe kabelske razde-
lilne omarice: 6,097.397 SIT (brez DDV),
5,683.890,92 SIT (brez DDV).

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

10. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

11. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

12. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 16. 5. 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1 Ob-94426
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakul-

teta za elektrotehniko.
2. Naslov naročnika: Tržaška 25, 1000

Ljubljana.
3. Datum izbire: 1. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška oprema.
Kraj dobave: Tržaška 25, 1000 Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije. Ponudniki, ki so bili izbrani, so glede
na merila iz razpisne dokumentacije dosegli
pri posameznem dodeljenem sklopu najve-
čje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo smo dodelili na-
slednjim dobaviteljem računalniške opreme:

– ANNI d.o.o.Ljubljana (sklopi 1A, 1B;
2A, 2C, 2D, 2E; 3A, 3B; 4A; 6A; 7A, 7B;
8A; 12A; 13A; 14B, 14D; 15A,15B; 16A;
17C; 19A; 20B, 20C; 22A, 22B; 24A, 24B,
24C; 25B; 28A, 28C; 29A, 29C);

– KOTAR d.o.o. Ljubljana (sklopi 2B;
4C; 5A; 8B; 10A; 11A; 14A, 14C; 18C;
26C);

– EVENTUS Computers d.o.o., Ljublja-
na (sklopi 17A, 17B; 18A, 18B; 19C; 25A;
26A, 26B, 26D,26F);

– Select Technology d.o.o. Ljubljana
(sklop 20A; 21A; 28B, 28D);

– COMWARE d.o.o., Ljubljana (sklop
4B; 9A; 19B);

– ZUPO d.o.o., Dol pri Ljubljani (sklop
27A, 27B);

– UNISTAR LC d.o.o., Ljubljana (7C;
22C; 23A; 29B).

7. Pogodbena vrednost: pogodbe smo
sklenili z naslednjimi ponudniki:

– ANNI d.o.o., Ljubljana, v višini
10,201.946,21 SIT;

– KOTAR d.o.o., Ljubljana, v višini
2,580.432 SIT;

– UISTAR LC d.o.o., Ljubljana, v višini
870.016,80 SIT;

– EVENTUS Computers d.o.o., Ljublja-
na, v višini 6,744.600 SIT;

– ZUPO d.o.o., Dol pri Ljubljani, v višini
882.840 SIT;

– Select Technology d.o.o. Ljubljana, v
višini 1,037.520 SIT;

– COMWARE d.o.o., Ljubljana, v višini
379.893,60 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ponudniki so predložili ponudbe v raz-
ličnih obsegih, zato ponudbe niso med se-
boj primerljive.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

Št. 3/2003 Ob-94489
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik – KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

Golnik, tel. 04/256-94-44.
3. Datum izbire: 11. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava medicinskega potrošnega
materiala za laboratorijske storitve.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponujena cena v do-
ločenem obdobju.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Profarmacon Internati-
onal d.o.o., Preradovičeva 20a, 2000 Ma-
ribor, Cardio Trade d.o.o., Peričeva 19,
1000 Ljubljana, SIND d.o.o., Freyerjeva
32B, 1000 Ljubljana, Medis d.o.o., Brnči-
čeva 1, 1000 Ljubljana, Iris d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, Sanolabor d.d.,
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Mediline
d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, AMS Me-
ding d.o.o., Ljubljanska 6A, 3230 Šentjur,
Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Emporio Medical d.o.o.,
Prešernova 5, 1000 Ljubljana, Medias In-
ternational d.o.o., Leskoškova 9D, 1000
Ljubljana, Adriamed d.o.o., Parmova 53,
1000 Ljubljana, A-Ž Consulting d.o.o., Mi-
klošičeva 38, 1000 Ljubljana, Biomedis
d.o.o., Slokanova 12, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: sukcesivne do-
bave za 24 mesecev.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o

naročilu: naročnik bo blago naročal me-
sečno.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 28. 2.
2003.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2003.

Bolnišnica Golnik – KOPA

Št. 4/2003 Ob-94490
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik – KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

Golnik, tel. 04/256-94-44.
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3. Datum izbire: 11. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava medicinskega potrošnega
materiala za zdravstveno nego in ostale
diagnostične storitve.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponujena cena v do-
ločenem obdobju.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Nord d.o.o., Gotovlje
62A, 3310 Žalec, Profarmacon International
d.o.o., Preradovičeva 20a, 2000 Maribor,
Apollonia d.o.o., Zaloška 155, 1000 Ljublja-
na, Cardio Trade d.o.o., Peričeva 19, 1000
Ljubljana, Combic d.o.o., Podnanos 70,
5272 Podnanos, Medicotehna d.o.o., Za-
dobrovška 42a, 1000 Ljubljana, Hibiskus
d.o.o., Puhova 10, 1000 Ljubljana, SIND
d.o.o., Freyerjeva 32B, 1000 Ljubljana,
PRI-MA d.o.o., Goriška 2, 1000 Ljubljana,
Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Olympus d.o.o., Baznikova 2, 1000 Ljublja-
na, Incom Group d.o.o., Cesta na Bokalce
3, 1000 Ljubljana, Iris d.o.o., Cesta v Gori-
ce 8, 1000 Ljubljana, Helpy d.o.o., Dobrave
7A, 1236 Trzin, Mikro + Polo d.o.o., Lacko-
va 78, 2000 Maribor, Sanolabor d.d., Le-
skoškova 4, 1000 Ljubljana, Simpss d.o.o.,
Motnica 3, 1236 Trzinž, Auremiana d.o.o.,
Partizanska 109, 6210 Sežana, Medinova
d.o.o., Masarykova 17, 1000 Ljubljana, Me-
diline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, Jo-
hnson-Johnson d.o.o., Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, AMS Meding d.o.o., Ljub-
ljanska 6A, 3230 Šentjur, PFM-S d.o.o., Ko-
lodvorska cesta 4, 4000 Kranj, Kemofarma-
cija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljublja-
na, PRO-GEM d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1000 Ljubljana, Emporio Medical d.o.o.,
Prešernova 5, 1000 Ljubljana, Interpart
d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana,
Medias International d.o.o., Leskoškova 9D,
1000 Ljubljana, Promed d.o.o., Leskoškova
9D, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: sukcesivne do-
bave za 24 mesecev.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 29.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik bo blago naročal mesečno.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: 28. 2.
2003.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2003.

Bolnišnica Golnik – KOPA

Št. 404-09-75/2003 Ob-94637
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, Ljubljana, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-81-64.

3. Datum izbire: 3. 4. 2003.
Datum sklenitve pogodbe: 9. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

izdelava vojaške topografske karte v me-
rilu 1:100.000 (VTK 100) po posameznih
nalogah (pripravljalna dela, priprava virov,
kartografska obdelava, reprodukcija, tisk
in končna dela) za 6 listov.

Lokacija izročitve: Ministrstvo za obram-
bo, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena – 1-60 točk,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam

– 1-10 točk,
– izkušnje in reference ponudnika na pri-

merljivih delih – 1-10 točk,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja) – 1-10 točk,
– izvedbeni rok – 1-10 točk.
Skupno število možnih točk je 100. Naj-

ugodnejši ponudnik je tisti, ki je dosegel
najvišje število točk, in sicer 91 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Geodetski zavod Slo-
venije d.d., Zemljemerska 12, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 25,434.000
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 1,780.380 SIT z DDV.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,180.000 SIT z DDV, 25,434.000
SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postoka: Uradni list RS,
št. 16-18 z dne 21. 2. 2003.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 5. 2003.

Ministrstvo za obrambo

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

Preklic

Št. 02-2/2003 Ob-94486
Preklicuje se objava obvestila o oddaji na-

ročila gradnje, s katero je bilo objavljeno, da
je naročilo gradnje po odprtem postopku za
“Izgradnjo vodovoda odcep Lisce“, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 38 z dne 25. 4.
2003, Ob-92565, dodeljeno, s sklepom št.
JNGD02/03 o izbiri najugodnejšega ponud-
nika, ponudniku AGM Nemec Primož s.p.,
Sedraž 3, 3270 Laško, zaradi neuspešno za-
ključenega postopka, saj je izbrani ponudnik
odstopil od podpisa pogodbe.

Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.

Št. 400-01-3/2003 Ob-94266
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS

za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 15. 4. 2003.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev Malega grabna
od km 3+075 do km 3+735 – odsek
Mestni log do Dolgega mostu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena razpisanih
del, dodatna garancijska doba; izbrani po-
nudnik je v postopku ocenjevanja dosegel
najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Hidrotehnik, Vodnogo-
spodarsko podjetje, d.d., Slovenčeva 97,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
17,629.564,20 SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,161.832 SIT z DDV; 17,629.564,20
SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2003.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Agencija RS za okolje

Št. 17/03 Ob-94404
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-95-30, telefaks 01/588-95-09.

3. Datum izbire: 12. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: intervencijska gradbena de-
la na vročevodnem in parovodnem omre-
žju naročnika, Mestna občina Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: postopek oddaje javnega naroči-
la za izbiro ponudnika za intervencijska grad-
bena dela na vročevodnem in parovodnem
omrežju naročnika se zaključi brez izbire naju-
godnejšega ponudnika iz razloga, ker naroč-
nik v razpisnem roku ni prejel dveh samostoj-
nih pravilnih ponudb od dveh različnih, kapi-
talsko in upravljavsko nepovezanih ponud-
nikov v skladu s 76. členom ZJN-1. Postopek
oddaje predmetnega javnega naročila se po-
novi pod delno spremenjenimi pogoji z upoš-
tevanjem vseh zakonskih rokov.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 16. 5. 2003.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.
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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

Ob-94177
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Filo-

zofska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Aškerčeva 2, Ljub-

ljana.
3. Datum izbire: 4. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve ti-

ska publikacij, učbenikov in drugega ti-
skanega gradiva.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena – 60 točk, kadri – 15
točk, krajši dobavni rok – 15 točk, referen-
ce – 10 točk. Naročnik ni prejel dveh po-
polnih in primerljivih ponudb, zato ni izbral
izvajalca storitev tiska.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 13. 5. 2003.
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta

Št. 26/03 Ob-94203
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 22. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava no-

silne konstrukcije ter montaža recirku-
lacijskih ventilatorjev in kanalov vključ-
no s kompenzatorji in loputami (1 A,
zap. št. 1).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena s plačilni-
mi pogoji do 100 točk; naročilo ja bilo od-
dano kandidatu, ki je prejel največje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SOL Intercontinental
d.o.o., Bežigrad 15, 1000 Ljubljana.

Št. 18/03 Ob-94405
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-95-30, te-
lefaks 01/588-95-09.

3. Datum izbire: 12. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: intervencijska strojna
dela na vročevodnem in parovodnem
omrežju naročnika, Mestna občina Ljub-
ljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek oddaje javnega na-
ročila za izbiro ponudnika za intervencijska
gradbena dela na vročevodnem in parovo-
dnem omrežju naročnika se zaključi brez
izbire najugodnejšega ponudnika iz razlo-
ga, ker naročnik v razpisnem roku ni prejel
dveh samostojnih pravilnih ponudb od dveh
različnih, kapitalsko in upravljavsko nepo-
vezanih ponudnikov v skladu s 76. členom
ZJN-1. Postopek oddaje predmetnega jav-
nega naročila se ponovi pod delno spreme-
njenimi pogoji z upoštevanjem vseh zakon-
skih rokov.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 16. 5. 2003.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-94445
1. Naročnik: ZPO Celje za Mestno obči-

no Celje.
2. Naslov naročnika: Dečkova cesta 1,

3000 Celje, tel. 03/428-26-50, faks
03/428-26-68.

3. Datum izbire: 20. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: II. faza izgradnje špor-
tne dvorane pod Golovcem z zunanjo
ureditvijo v Celju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Splošno gradbeno po-
djetje SCT S d.d., Slovenska 56, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1.038,858.847
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: CM Celje 1,317.687,13 SIT, SCT d.d.
Ljubljana 1.038,858.847 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ob-81908.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 5. 2003.

ZPO Celje

7. Pogodbena vrednost: 6,877.500 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,390.000 SIT, 6,877.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 91 z dne 25. 10. 2002,
Ob-79476.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 5. 2003.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 25 Ob-94204
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 22. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: predelava

sistema vodenja zaradi rekonstrukcije
zgorevalnih zrakov kotlov 1 in 2 (1 A,
zap. št. 1).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila po postop-
ku s pogajanji brez predhodne objave, v
skladu z 2. točko prvega odstavka 20. čle-
na ZJN.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Siemens d.o.o., Dunaj-
ska 22, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 54,389.909,94
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 13. 5. 2003.
Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.

Ob-94255
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Jane-

za Oražma Ribnica.
2. Naslov naročnika: Majnikova 1, Ri-

bnica.
3. Datum izbire: 23. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: zobotehnič-

ne storitve:
1. sklop: I. ordinacija: 18.000 točk,
2. sklop: II. ordinacija: 7.000 točk,
3. sklop: III. ordinacija: 5.000 točk,
4. sklop: IV. ordinacija: 2.600 točk.
5. Merila za dodelitev naročila in

utemeljitev  izbire:  najnižja  cena  po
sklopu.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

1. in 4. sklop: Križ Darko, zobotehnik,
Majnikova 1, Ribnica,
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2. in 3. sklop: Pajk Anton, s.p. - zobote-
hnik, Zavoda 20, Sodražica.

7. Pogodbena vrednost:
1. in 4. sklop: 9,622.426 SIT,
2. in 3. sklop: 5,648.280 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: jo ni.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: I. ordinacija: 8,505.000 SIT,

8,472.420 SIT,
2. sklop: II. ordinacija: 3,307.500 SIT,

3,294.830 SIT,

3. sklop: III. ordinacija: 2,362.500 SIT,
2,353.450 SIT,

4. sklop: IV. ordinacija: 1,152.450 SIT,
1,150.006 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2003.

Zdravstveni dom
dr. Janeza Oražma Ribnica

Št. 961-5/03-1130 Ob-94364
1. Naročnik:  Zavod  RS  za  zaposlo-

vanje
2. Naslov naročnika: Glinška ul. 12, 1000

Ljubljana, faks: 425-98-23, www.ess.gov.si,
tel. 200-23-50.

3. Datum izbire: 14. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izbira izva-

jalcev programa usposabljanja za ve-
ščine iskanja zaposlitve in sistematič-
no nastopanje na trgu dela z nazivom
“Klub za iskanje zaposlitve“, ki zajema
tritedenski izobraževalni del ter devet-
tedensko podporo pri iskanju zaposli-
tve s tem, da so brezposelnim na raz-

polago vsi viri in telekomunikacijska
sredstva, ki so za to potrebni.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

Merila:
1. usposobljenost vodje kluba,
2. usposobljenost namestnika vodje kluba,
3. reference izvajalca,
4. ustreznost prostorov,
5. druge ugodnosti,
6. dodatek na ceno,
7. dodatek na lokacijo.
6. in 7. Ime in naslov izvajalca, ki mu je

naročilo dodeljeno, okvirna pogodbena
vrednost na območno službo:

Zap. št. Ponudnik / izvajalec Okvirna pogodbena
vrednost po OS

1. OS MURSKA SOBOTA 9,800.000 SIT
PODING d.o.o., Kocljeva 14 a,
9000 Murska Sobota

2. OS SEVNICA 2,100.000 SIT
A-HELP MILENA J. PRIBAC, s.p.,
Obala 118, 6320 Portorož

3. OS TRBOVLJE REGIONALNI CENTER 5,500.000 SIT
ZA RAZVOJ d.o.o.,
Cesta zmage 35b, 1410 Trbovlje

Št. 90315-1/2003-22 Ob-94370
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Datum izbire: 3. 4. 2003 in 17. 4.
2003.

4. Vrsta in obseg storitev:
4.1. Podpora programski rešitvi zem-

ljiškega katastra (PP INKAT),
4.2. Podpora programskim rešitvam

zemljiškega katastra (lokalni nivo: PP
DEVO, PP EDIT_DKN, PP EDIT; centralni
nivo) in katastra stavb,

4.3. Podpora aplikacij in baz podat-
kov registra prostorskih enot ter tehnič-
na pomoč uporabnikom registra prostor-
skih enot.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, kvalifikacije ponud-
nikov in podizvajalcev, reference vodje na-
loge in sodelujočih strokovnjakov, metodo-
loški pristop.

Za vsako nalogo je naročnik prejel sa-
mo po eno ponudbo, ki je bila pravilna.
Postopek oddaje naročila je nadaljevan po
postopku s pogajanji brez predhodne na-
jave (2. točka prvega odstavka 20. člena
ZJN-1), pri čemer je pridobljeno predho-
dno pozitivno mnenje Urada za javna naro-
čila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– podpora programski rešitvi zemljiške-
ga katastra (PP INKAT): izvajalec je Krim
d.o.o., Pod hribom cesta III 3, 1290 Gro-
suplje,

– podpora programskim rešitvam zemlji-
škega katastra (lokalni nivo: PP DEVO, PP
EDIT_DKN, PP EDIT; centralni nivo) in ka-
tastra stavb: izvajalec je Igea d.o.o., Kopr-
ska 94, 1000 Ljubljana,

– podpora aplikacij in baz podatkov re-
gistra prostorskih enot ter tehnična pomoč
uporabnikom registra prostorskih enot: iz-
vajalec je Hermes Plus d.d., Šlandrova 2,
1231 Ljubljana – Črnuče.

7. Pogodbena vrednost:
– 18,592.000 SIT,
– 59,623.200 SIT,
– 6,996.960 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: za vsako na-

logo je prejeta po ena ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega

razpisa: Uradni list RS, št. 15 z dne
14. 2. 2003, Ob-87706 in popravek - Ura-
dni list RS, št. 18 z dne 21. 2. 2003,
Ob-88597.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2003.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost ponudbe je bila razdeljena po
posameznih dejavnostih:

Dejavnost Najvišja cena Najnižja cena
brez DDV brez DDV

1. mesečna cena za prostore v 795.115 SIT –
najemu / ena lokacija

2. mesečna cena za lastniški 767.385 SIT –
prostor / ena lokacija

3. mesečna cena za prostore 927.115 SIT –
v najemu / dve lokaciji

4. mesečna cena za lastniški 871.655 SIT –
prostor / dve lokaciji

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2003.

Zavod RS za zaposlovanje
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Št. 110-1/03 Ob-94480
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 1. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje zu-

nanje kontrole pri gradnji priključka Lo-
pata in povezovalne ceste Jug.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za ocenitev ponud-
be so bila sestavljena iz tehničnega dela in
finančnega dela.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zavod za gradbeništvo
Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 16,026.970
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 18,755.197 SIT in 16,026.970
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

DARS d.d.

Št. 110-1/03 Ob-94481
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 11. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

PGD, PZI in PZR projektne dokumenta-
cije za cestninski postaji Vodice in Vo-
grsko.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za ocenitev ponud-
be so bila reference, kadrovska - strokov-
na usposobljenost, ponudbena cena in rok
izvedbe razpisanih del.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Inženiring IBT Ljubljana
d.d., Proletarska ulica 4, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,988.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,371.120 SIT in 14,988.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 19. 5. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

DARS d.d.

Št. 363-04-5/2002 Ob-94515
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vla-

de Republike Slovenije po pooblastilih or-
ganov.

2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregor-
čičeva 27/a, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-18-05.

3. Datum izbire: 26. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

čiščenja poslovnih prostorov državnih
organov na različnih lokacijah.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. reference ponudnika – do 10 točk,
3. prisotnost ISO certifikata 14001 za

dejavnost čiščenja – 3 točke ter prisotnost
SIST EN ISO certifikata 9000 za dejavnost
čiščenja – 3 točke.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– sklop II. – izvajanje dnevnega čišče-
nja na lokaciji – objektih Prešernova 25 in
Šubičeva 11: Čistoča d.o.o., Ljubljanska
cesta 12f, 1236 Trzin;

– sklop III. – izvajanje dnevnega čišče-
nja na lokaciji – objektih Langusova 4,
Tržaška 21 in Tržaška 19a: naročnik jav-
nega naročila ne odda. Velikost razpisane
površine in delitev stroškov na posamezne
uporabnike bistveno odstopa od novo ugo-
tovljenih dejstev in tako več ne ustreza
dejanskemu stanju, zato naročnik javnega
naročila za ta sklop ne odda.

7. Pogodbena vrednost: ocenjena po-
godbena vrednost: sklop II. – izvajanje
dnevnega čiščenja na lokaciji – objektih
Prešernova 25 in Šubičeva 11:
14,588.739 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: sklop II: 19,072.163,58 SIT,
14,589.147,97 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 110-112 z dne
20. 12. 2002, Ob-83873.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 5. 2003.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 8/2003-1 Ob-94519
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 16. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

zgoščenk in DVD nosilcev.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: za sklopa A (izdelava zgo-
ščenk na vretenu - master posnetek je na
R-DAT nosilcu) in B (izdelava zgoščenk na
vretenu - master posnetek je na CD-R ali
Exabyte nosilcu): ekonomska cena izde-
lave “stamperja“ - 27 točk, ekonomska ce-

na izdelave zgoščenk - 24 točk, ekonom-
ska cena izdelave ponatisov zgoščenk -
24 točk, ekonomska cena po vrstah tiska
- 15 točk, plačilni pogoji - 6 točk, referen-
ce prodanih količin - 4 točke. Za sklop C
(izdelava DVD nosilcev na vretenu - ma-
ster posnetek je na DLT nosilcu): ekonom-
ska cena za izdelavo “masteringa“ za DVD
nosilce - 27 točk, ekonomska cena izde-
lave DVD nosilcev (video in rom) - 24 točk,
ekonomska cena izdelave ponatisov DVD
nosilcev (video in rom) - 24 točk, ekonom-
ska cena po vrstah tiska - 15 točk, plačilni
pogoji - 6 točk, reference prodanih količin
- 4 točke.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo dode-
ljeno, ker naročnik ni prejel nobene po-
nudbe.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 0.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 19. 5. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod

Št. 404-09-69/2003-3 Ob-94561
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo

RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, Ljubljana, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64.

3. Datum izbire: 25. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: prevoz vo-

jaških vozil na mednarodno vojaško va-
jo v Nemčijo in nazaj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edino merilo – cena prevo-
za. Izbrani izvajalec je ponudil najnižjo sku-
pno vrednost prevoza.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Intereuropa Transport
d.o.o., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 1,082.721,39
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 1,472.926 SIT z DDV,
1,082.721,39 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 50 z dne 15. 6. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 17 z dne 9. 3.
2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 5. 2003.

Ministrstvo
za obrambo
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Javni razpisi

Št. 324-33/2003-2 Ob-94373
Na podlagi Pravilnika o postopkih za iz-

vrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 66/01, 53/02,
80/02-popr. in 88/02), 67. člena Zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in Pro-
grama spremljanja kakovosti kmetijskih pri-
delkov oziroma živil za proračunsko leto
2003, sprejetega 21. januarja 2003, Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana, ob-
javlja

javni razpis
za sofinanciranje ustanavljanja in
oblikovanja povezav »od hleva do
mize« z razvojem novih blagovnih

znamk za kmetijske pridelke oziroma
živila v okvirni vrednosti 2,000.000 SIT

1. Neposredni uporabnik
Uporabnik proračunskih sredstev je Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58,
1000 Ljubljana.

2. Namen in predmet razpisa
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano (v nadaljevanju: MKGP) želi s sofi-
nanciranjem spodbuditi ustanavljanje in obli-
kovanje povezav »od hleva do mize« z raz-
vojem novih blagovnih znamk za kmetijske
pridelke oziroma živila. Cilj javnega razpisa
je izboljšanje trženja in proizvodnje kmetij-
skih pridelkov oziroma živil v sektorju ovče-
reje in perutninarstva z oblikovanjem verig
»od hleva do mize« in s tem ohranjanja po-
deželja posebno v demografsko ogroženih
področjih Slovenije.

Predmet sofinanciranja je delno povrači-
lo stroškov za:

– ustanovitev in administrativno vodenje
verige;

– pripravo internega navodila o delova-
nju verige;

– pripravo internega navodila o kakovo-
stnih zahtevah in načinu trženja oziroma
predstavitve za posamezne kmetijske pri-
delke oziroma živila.

3. Pogoji sodelovanja in vsebina vloge
Na razpis se lahko prijavijo društva, zve-

ze društev, gospodarska interesna združe-
nja, zadruge in njihove zveze ter fizične in
pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko, živil-
sko ali trgovinsko dejavnost oziroma stori-
tve za kmetijstvo s področja ovčereje in pe-
rutninarstva, s sedežem v Republiki Slove-
niji in zagotavljajo celotno verigo od proiz-
vajalca do trgovine ter imajo vso verigo
pogodbeno urejeno. Če vlagatelj ni hkrati
tudi upravičenec, je dolžan priložiti poobla-
stilo, da vlaga vlogo v imenu in za račun
upravičenca.

Pri dodelitvi sredstev posameznemu
upravičencu se upošteva sistem povezav v
katero morajo biti vključeni vsi subjekti (in-
dustrija krme, kmetje oziroma kmetijske za-
druge, proizvajalci in trgovina).

Sofinanciranje, ki je predmet tega razpi-
sa, ne sme biti predmet drugih sofinanci-
ranj s strani MKGP, evropske in mednaro-
dne pomoči.

Vloga mora vsebovati:
– naziv in sedež upravičenca, ki prosi za

razpisana sredstva;
– izpisek iz registra za opravljanje dejav-

nosti star največ dva meseca;
– vrsta kmetijskega pridelka oziroma ži-

vila za katerega upravičenec uveljavlja sofi-
nanciranje (ovčereja oziroma perutninar-
stvo);

– višino zaprošenih sredstev – finančna
konstrukcija;

– navedba časovnega poteka aktivnosti;
– količino kmetijskega pridelka oziroma

živila, ki naj bi ga letno tržili pod skupno
kolektivno blagovno znamko;

– število subjektov v verigi skupaj s kopi-
jami podpisanih pogodb o sodelovanju in
trženju;

– ime institucije oziroma strokovnjakov,
ki bodo izdelali posamezna poglavja elabo-
rata;

– rok, do katerega bo projekt končan;
– ter izpolnjene obrazce in priloge iz raz-

pisne dokumentacije.
4. Merila za izbor:
– projekti z višjim deležem lastnih sred-

stev oziroma drugih virov financiranja (do
15 točk);

– upravičenci, ki združujejo večje število
subjektov (do 30 točk);

– upravičenci iz demografsko ogroženih
območji (do 30 točk);

– upravičenci, ki imajo višjo letno proiz-
vodnjo (do 30 točk).

Podrobnejša merila so določena in jih
vsebuje razpisna dokumentacija.

5. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpola-

go za izvedbo tega javnega razpisa je
2,000.000 SIT.

Sredstva bremenijo proračunsko postav-
ko 6631-Politika kakovosti.

Višina sofinanciranja je odvisna od števi-
la vlog in izpolnjevanja meril iz 4. točke tega
javnega razpisa, vendar ne more preseči
70% upravičenih stroškov posameznega
projekta oziroma 1,000.000 SIT za vsak
posamezni projekt.

6. Obdobje za porabo sredstev in dokazil
Sofinanciranje po tem razpisu se bo za-

čelo v letu 2003, in sicer po opravljenem
ocenjevalnem postopku, sprejetem sklepu
o sofinanciranju in po sklenitvi pogodbe.

Sofinanciranje po tem razpisu se bo kon-
čalo 24. 10. 2003, to je rok, do katerega
morajo upravičenci na MKGP skupaj z za-
htevkom za izplačilo dostaviti naslednja do-
kazila:

– kopije računov za aktivnosti, ki so
predmet razpisa;

– poročilo o opravljenih aktivnostih
osebja z vrednotenjem porabljenih ur v skla-
du s predlagano finančno konstrukcijo;

– kopijo sofinanciranih internih navodil.
7. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga mora biti dostavljena na

naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljub-
ljana, do vključno 16. 6. 2003 do 15.30, v
zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj, vlo-
ga na razpis-verige«. Na prednji strani ovoj-
nice mora biti zapisana še številka objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS, na hrb-
tni strani pa mora biti naveden točen naslov
pošiljatelja.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
vlagateljem.

Strokovna komisija bo v roku 8 dni od
odpiranja prispelih vlog pozvala tiste vlaga-
telje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo.

8. Datum odpiranja vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog je

javno in bo 17. 6. 2003, ob 11. uri, v sobi
643 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana. Pri-
spele vloge bo pregledala in ocenila komi-
sija, ki jo je imenoval minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

9. Obveščanje o izboru
Vlagatelji vlog bodo o rezultatih javnega

razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni
od datuma odpiranja vlog.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se lahko dvig-

ne na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljub-
ljana, v tajništvu Sektorja za varnost in kako-
vost hrane, soba 601, tel. 01/478-91-26,
vsak delavnik med 9. in 15. uro.

Dodatne informacije o razpisu lahko do-
bite pri dr. Lucijanu Cenciču na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
tel. 01/478-90-26, e-pošta: lucijan.cen-
cic@gov.si.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 324-32/2003-2 Ob-94375
Na podlagi Pravilnika o postopkih za iz-

vrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 66/01, 53/02,
80/02-popr. in 88/02), 67. člena Zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in Pro-
grama spremljanja kakovosti kmetijskih pri-
delkov oziroma živil za proračunsko leto
2003, sprejetega 21. januarja 2003, Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana, ob-
javlja

javni razpis
za sofinanciranje postopka kontrole

oziroma certificiranja posebnih
kmetijskih pridelkov oziroma živil v

okvirni vrednosti 4,000.000 SIT
1. Neposredni uporabnik
Uporabnik proračunskih sredstev je Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58,
1000 Ljubljana.

2. Namen in predmet razpisa
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano (v nadaljevanju: MKGP) želi s sofi-
nanciranjem spodbuditi certificiranje poseb-
nih kmetijskih pridelkov oziroma živil (geo-
grafsko poreklo, geografska označba, tra-
dicionalni ugled, višja kakovost in naravna
mineralna voda). Cilj javnega razpisa je iz-
boljšanje kakovosti, proizvodnje in trženja
posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.

Predmet javnega razpisa je delno povra-
čilo stroškov za sofinanciranje certificiranja,
notranje in zunanje kontrole za posebne
kmetijske pridelke oziroma živila, ki so re-
gistrirana pri Uradu RS za priznavanje oz-
načb kmetijskih pridelkov oziroma živil skla-
dno s Pravilnikom o postopkih za priznava-
nje označb posebnih kmetijskih pridelkov
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oziroma živil (Uradni list RS, št. 44/02) ali
imajo priznano ime naravna mineralna voda
skladno s Pravilnikom o naravni mineralni
vodi in izvirski vodi (Uradni list RS,
št. 26/00) ter podeljen zaščitni znak s stra-
ni Urada RS za priznavanje označb kmetij-
skih pridelkov oziroma živil skladno s Pravil-
nikom o zaščitnem znaku za označevanje
kmetijskih pridelkov oziroma živil (za narav-
no mineralno vodo) (Uradni list RS,
št. 58/01).

3. Pogoji sodelovanja in vsebina vloge
Na razpis se lahko prijavijo društva, zve-

ze društev, gospodarska interesna združe-
nja, zadruge in njihove zveze ter fizične in
pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko, ribi-
ško, živilsko ali trgovinsko dejavnost s po-
sebnimi kmetijskimi pridelki oziroma živili in
ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Če vla-
gatelj ni hkrati tudi upravičenec, je dolžan
priložiti pooblastilo, da vlaga vlogo v imenu
in za račun upravičenca.

Pri dodelitvi sredstev posameznemu
upravičencu se upošteva ali je kmetijski pri-
delek oziroma živilo že registrirano pri Ura-
du RS za priznavanje označb kmetijskih pri-
delkov oziroma živil (v nadaljevanju: urad),
ali ima odločbo o priznanju imena naravna
mineralna voda skladno s Pravilnikom o na-
ravni mineralni vodi in izvirski vodi ter pode-
ljen zaščitni znak (za naravno mineralno vo-
do) s strani urada skladno s Pravilnikom o
zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih
pridelkov oziroma živil.

Sofinanciranje, ki je predmet tega razpi-
sa, ne sme biti predmet drugih sofinanci-
ranj s strani MKGP, evropske in mednaro-
dne pomoči.

Vloga mora vsebovati:
– naziv in sedež upravičenca, ki prosi za

razpisana sredstva;
– izpisek iz registra za opravljanje dejav-

nosti star največ dva meseca;
– vrsto kmetijskega pridelka oziroma ži-

vila za katerega uveljavlja sofinanciranje no-
tranje oziroma zunanje kontrole ali certifici-
ranje;

– višino zaprošenih sredstev – finančna
konstrukcija skupaj s kopijami predračunov;

– navedbo časovnega poteka aktivnosti;
– število subjektov, ki so pod isto notra-

njo oziroma zunanjo kontrolo ali certifikaci-
jo;

– potrdilo, da je kmetijski pridelek oziro-
ma živilo registrirano pri uradu oziroma ima
odločbo o priznavanju imena naravna mine-
ralna voda;

– ime institucije oziroma strokovnjakov,
ki bodo opravljali notranjo oziroma zunanjo
kontrolo s kopijami podpisanih pogodb;

– potrdilo, da so vložili vlogo za certifici-
ranje (ne velja za naravno mineralno vodo);

– primer etikete ali skupnega pakiranja
na katerem se uporablja zaščitni znak kako-
vosti (za naravno mineralno vodo);

– količino kmetijskega pridelka oziroma
živila, ki se letno trži;

– ter izpolnjene obrazce in priloge iz raz-
pisne dokumentacije.

4. Merila za izbor:
– projekti z višjim deležem lastnih sred-

stev oziroma drugih virov financiranja (do
15 točk);

– upravičenci, ki združujejo večje število
subjektov (do 30 točk);

– upravičenci, ki imajo večjo letno proiz-
vodnjo (do 30 točk);

– upravičenci iz demografsko bolj ogro-
ženih območji (do 30 točk).

Podrobnejša merila so določena in jih
vsebuje razpisna dokumentacija.

5. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpola-

go za izvedbo tega javnega razpisa je
4,000.000 SIT.

Sredstva bremenijo proračunsko postav-
ko 6631-Politika kakovosti.

Višina sofinanciranja je odvisna od števi-
la vlog in izpolnjevanja meril iz 4. točke tega
javnega razpisa, vendar ne more preseči
90% upravičenih stroškov posameznega
projekta oziroma 1,000.000 SIT za vsake-
ga upravičenca, ne glede na to, če upravi-
čenec odda več vlog.

6. Obdobje za porabo sredstev in doka-
zil

Sofinanciranje po tem razpisu se bo za-
čelo v letu 2003, in sicer po opravljenem
ocenjevalnem postopku, sprejetem sklepu
o sofinanciranju in po sklenitvi pogodbe.

Sofinanciranje po tem razpisu se bo kon-
čalo 24. 10. 2003, to je rok, do katerega
morajo upravičenci na MKGP skupaj z za-
htevkom za izplačilo dostaviti dokazila, in
sicer kopije računov za aktivnosti, ki so
predmet tega javnega razpisa.

7. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga mora biti dostavljena na

naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljub-
ljana, do vključno 16. 6. 2003 do 15. ure v
zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj, vlo-
ga na razpis-certificiranje«. Na prednji stra-
ni ovojnice mora biti zapisana še številka
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS,
na hrbtni strani pa mora biti naveden točen
naslov pošiljatelja.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
vlagateljem.

Strokovna komisija bo v roku 8 dni od
odpiranja prispelih vlog pozvala tiste vlaga-
telje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo.

8. Datum odpiranja vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog je

javno in bo 17. 6. 2003, ob 12. uri, v sobi
643 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana. Pri-
spele vloge bo pregledala in ocenila komi-
sija, ki jo je imenoval minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

9. Obveščanje o izboru
Vlagatelji vlog bodo o rezultatih javnega

razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni
od datuma odpiranja vlog.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se lahko dvig-

ne na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljub-
ljana, v tajništvu Sektorja za varnost in kako-
vost hrane, soba 601, tel. 01/478-91-26,
vsak delavnik med 9. in 15. uro.

Dodatne informacije o razpisu lahko do-
bite pri dr. Lucijanu Cenciču na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
tel. 01/478-90-26, e-pošta: lucijan.cen-
cic@gov.si.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 324-31/2003-2 Ob-94377
Na podlagi Pravilnika o postopkih za iz-

vrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 66/01, 53/02,
80/02-popr. in 88/02), 67. člena Zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in Pro-
grama spremljanja kakovosti kmetijskih pri-
delkov oziroma živil za proračunsko leto
2003, sprejetega 21. januarja 2003, Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana, ob-
javlja

javni razpis
za sofinanciranje priprave elaboratov

za posebne kmetijske pridelke oziroma
živila v okvirni vrednosti 3,000.000 SIT

1. Neposredni uporabnik
Uporabnik proračunskih sredstev je Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58,
1000 Ljubljana.

2. Namen in predmet razpisa
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano (v nadaljevanju: MKGP) želi s sofi-
nanciranjem spodbuditi registracijo in za-
ščito posebnih kmetijskih pridelkov oziro-
ma živil. Cilj javnega razpisa je izboljšanje
trženja in proizvodnje kmetijskih pridelkov
oziroma živil in ohranjanja podeželja poseb-
no v demografsko ogroženih področjih Slo-
venije z registracijo posebnih kmetijskih pri-
delkov oziroma živil tradicionalnega ugleda
ali višje kakovosti.

Predmet sofinanciranja je delno povrači-
lo stroškov za pripravo elaborata za višjo
kakovost oziroma tradicionalni ugled skla-
dno z zahtevami Pravilnika o postopkih za
priznavanje označb posebnih kmetijskih pri-
delkov oziroma živil (Uradni list RS,
št. 44/02).

3. Pogoji sodelovanja in vsebina vloge
Na razpis se lahko prijavijo društva, zve-

ze društev, gospodarska interesna združe-
nja, zadruge in njihove zveze ter fizične in
pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko, ribi-
ško, živilsko ali trgovinsko dejavnost oziro-
ma storitve za kmetijstvo s sedežem v Re-
publiki Sloveniji, proizvajajo ali tržijo pose-
bne kmetijske pridelke oziroma živila in bi
te kmetijske pridelke oziroma živila radi re-
gistrirali z označbo tradicionalnega ugleda
ali višje kakovosti skladno s Pravilnikom o
postopkih za priznavanje označb posebnih
kmetijskih pridelkov oziroma živil.

Če vlagatelj ni hkrati tudi upravičenec, je
dolžan priložiti pooblastilo, da vlaga vlogo v
imenu in za račun upravičenca.

Sofinanciranje, ki je predmet tega javne-
ga razpisa, ne sme biti predmet drugih sofi-
nanciranj s strani MKGP, evropske in med-
narodne pomoči.

Vloga mora vsebovati:
– naziv in sedež upravičenca, ki prosi za

razpisana sredstva;
– izpisek iz registra za opravljanje dejav-

nosti star največ dva meseca;
– vrsto kmetijskega pridelka oziroma ži-

vila za katerega upravičenec uveljavlja sofi-
nanciranje;

– višino zaprošenih sredstev – finančna
konstrukcija s kopijami predračunov;

– količino kmetijskega pridelka oziroma
živila, ki naj bi ga letno tržili;
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– navedbo časovnega poteka aktivnosti;
– ime institucije oziroma strokovnjakov,

ki bodo izdelali posamezna poglavja elabo-
rata in kopije podpisanih pogodb;

– rok, do katerega bo projekt končan;
– količino kmetijskega pridelka oziroma

živila, ki se letno trži
– ter izpolnjene obrazce in priloge iz raz-

pisne dokumentacije.
4. Merila za izbor:
– projekti z višjim deležem lastnih sred-

stev oziroma drugih virov financiranja (do
15 točk);

– upravičenci, ki združujejo večje število
subjektov (do 30 točk);

– upravičenci iz demografsko ogroženih
območji (do 30 točk);

– upravičenci, ki imajo višjo letno proiz-
vodnjo (do 30 točk).

Podrobnejša merila so določena in jih
vsebuje razpisna dokumentacija.

5. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpola-

go za izvedbo tega javnega razpisa je
3,000.000 SIT.

Sredstva bremenijo proračunsko postav-
ko 6631-Politika kakovosti.

Višina sofinanciranja je odvisna od števi-
la vlog in izpolnjevanja meril iz 4. točke tega
javnega razpisa, vendar ne more preseči
70% upravičenih stroškov posameznega
projekta oziroma 1,000.000 SIT za vsak
posamezni projekt.

6. Obdobje za porabo sredstev in dokazil
Sofinanciranje po tem razpisu se bo za-

čelo v letu 2003, in sicer po opravljenem
ocenjevalnem postopku, sprejetem sklepu
o sofinanciranju in po sklenitvi pogodbe.

Sofinanciranje po tem razpisu se bo kon-
čalo 24. 10. 2003, to je rok do katerega
morajo upravičenci na MKGP skupaj z za-
htevkom za izplačilo dostaviti naslednja do-
kazila:

– kopije računov za aktivnosti, ki so
predmet razpisa;

– poročilo o opravljenih aktivnostih
osebja z vrednotenjem porabljenih ur v skla-
du s predlagano finančno konstrukcijo;

– potrdilo Urada RS za priznavanje oz-
načb kmetijskih pridelkov oziroma živil, da
je vloga (elaborat) vložena;

– kopijo elaborata.
7. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga mora biti dostavljena na

naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljub-
ljana, do vključno 16. 6. 2003 do 15. ure v
zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj, vlo-
ga na razpis-posebni«. Na prednji strani
ovojnice mora biti zapisana še številka obja-
ve javnega razpisa v Uradnem listu RS, na
hrbtni strani pa mora biti naveden točen
naslov pošiljatelja.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
vlagateljem.

Strokovna komisija bo v roku 8 dni od
odpiranja prispelih vlog pozvala tiste vlaga-
telje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo.

8. Datum odpiranja vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog je

javno in bo 17. 6. 2003, ob 10. uri, v sobi
643 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana. Pri-

spele vloge bo pregledala in ocenila komi-
sija, ki jo je imenoval minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

9. Obveščanje o izboru
Vlagatelji vlog bodo o rezultatih javnega

razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni
od datuma odpiranja vlog.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se lahko dvig-

ne na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljub-
ljana, v tajništvu Sektorja za varnost in kako-
vost hrane, soba 601, tel. 01/478-91-26,
vsak delavnik med 9. in 15. uro.

Dodatne informacije o razpisu lahko do-
bite pri dr. Lucijanu Cenciču na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
tel. 01/478-90-26, e-pošta: lucijan.cen-
cic@gov.si.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 404-03-28/2003 Ob-94495
Na podlagi 12. člena Zakona o razisko-

valni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/02), v skladu s Pravilnikom o po-
stopku za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01,
103/01, 53/02 in 88/02) in na podlagi
Pravilnika o sofinanciranju osrednjih speci-
aliziranih informacijskih centrov (Uradni list
RS, št. 33/03) minister za šolstvo, znanost
in šport objavlja

javni razpis
za sofinanciranje osrednjih

specializiranih informacijskih centrov v
letu 2003

1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-
ka proračunskih sredstev: Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport Republike Slovenije,
Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa:
I. Predmet javnega razpisa je sofinanci-

ranje dela programov dejavnosti osrednjih
specializiranih informacijskih centrov na po-
dročjih naravoslovno-matematičnih ved, te-
hniških ved, biotehniških ved, medicinskih
ved, družboslovnih ved in humanističnih ved
z namenom strokovnega kreiranja bibliograf-
skih zapisov v bibliografsko bazo razisko-
valcev za potrebe spremljanja raziskovalne
uspešnosti raziskovalcev v Sloveniji.

II. Aktivnosti, ki že potekajo in so sofi-
nancirane s strani Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport, niso predmet tega javnega
razpisa.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vla-
gatelji na javni razpis: na razpis se lahko
prijavijo pravne osebe, ki so vpisane v evi-
denco raziskovalnih organizacij ministrstva
ali druge pravne osebe, ki opravljajo knjiž-
nično in informacijsko dejavnost in izpolnju-
jejo pogoje za vpis v evidenco raziskovalnih
organizacij pri ministrstvu. Prijavijo se lahko
pravne osebe, ki se ukvarjajo s knjižnično
ali drugo informacijsko dejavnostjo vsaj pet
let. Imeti morajo vzpostavljen sistem upora-
be sistema COBISS in povezave z razisko-
valnimi organizacijami v Sloveniji in v med-
narodnem prostoru. Vodja centra mora imeti
najmanj magisterij znanosti.

4. Vloga na razpis mora vsebovati izpol-
njen prijavni obrazec in naslednje samostoj-
ne priloge:

– prijavni obrazec, v katerem se nave-
de: naziv, navedba področja in navedba
strokovnjaka za spremljanje, nadzor in se-
lekcijo bibliografskih zapisov,

– program dela in razvoja centra na po-
dročju knjižnično informacijske dejavnosti
za razpisano obdobje,

– strokovne reference prijavitelja,
– reference vodje centra,
– finančni načrt delovanja centra za raz-

pisano obdobje,
– dokazila o izpolnjevanju meril in
– kratek opis dosedanjih aktivnosti na

področju za zadnje petletno obdobje.
5. Obravnava vlog: v postopku izbora za

sofinanciranje dela programov dejavnosti
osrednjih specializiranih informacijskih cen-
trov bo ministrstvo obravnavalo vloge, ki vse-
bujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane
podatke in dokazila in katere prispejo na mi-
nistrstvo v roku, določenem s tem razpisom.

6. Osnovna merila za izbor so:
– kakovost programa dela in razvoja cen-

tra,
– usposobljenost centra za opravljanje

nalog in
– infrastrukturni pogoji za opravljanje na-

log.
7. Okvirna višina sredstev za predmet

javnega razpisa: okvirna višina sredstev jav-
nega razpisa znaša 70,000.000 SIT.

Višino sredstev določi minister na pre-
dlog prednostnega seznama centrov, ki ga
pripravijo znanstveno-raziskovalni sveti in
Komisija za knjižnično in informacijsko de-
javnost glede na razpoložljiva proračunska
sredstva in glede na merila, opredeljena v
6. točki tega razpisa.

8. Obdobje, v katerem morajo biti po-
rabljena dodeljena sredstva: sredstva bodo
dodeljena za leto 2003 za izvedbo aktivno-
sti v letu 2003. Pogodbe s prijavitelji bodo
sklenjene za triletno obdobje.

9. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za dodelitev sredstev, način pre-
dložitve vlog ter opremljenost vlog.

Rok za predložitev vlog in način predlo-
žitve: ne glede na način prenosa morajo
vloge prispeti v glavno pisarno Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, najkasneje do srede, 4. 6.
2003 do 12. ure.

Opremljenost vloge:
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojni-

ci, na kateri mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava

na razpis za sofinanciranje programov de-
javnosti osrednjih specializiranih informacij-
skih centrov«,

– naslov ministrstva in
– naslov vlagatelja.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne od-

piraj – Prijava na razpis za sofinanciranje
programov dejavnosti osrednjih specializi-
ranih informacijskih centrov v letu 2003« je
lahko samo ena vloga, skupaj s fotokopijo.

10. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: javno odpiranje vlog, bo v četr-
tek, dne 5. 6. 2003 ob 10. uri na Ministrs-
tvu za šolstvo, znanost in šport, Urad za
znanost, Trg OF 13, Ljubljana.

11. Rok, v katerem bodo vlagatelji obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni najpozne-
je v roku 45 dni od zaključka razpisa.
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12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani dvignejo vsak delavnik med 8.30
in 15. uro na recepciji Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana ali jo poiščejo na domači strani
ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Urad
za znanost (http:/mszs.si/slo).

Vse dodatne informacije zainteresirani
lahko dobijo vsak delavnik med 9. in 13.
uro pri Marici Žvar, soba 328, ali po
tel. 01/478-46-40.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Št. 612-01-120/2003 Ob-94497
Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-

stvo, znanost in šport na podlagi Zakona o
nadzoru državnih pomoči (Ur. l. RS,
št. 1/00 in 30/01), Uredbe o namenih in
pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter
določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje
posameznih shem državnih pomoči (Ur. l.
RS, št. 38/03) ter Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01, 103/01, 53/02,
80/02 in 88/02) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinske in

strokovne periodike v Republiki
Sloveniji v letu 2003

1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, zna-
nost in šport Republike Slovenije, Trg OF
13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).

2. Predmet javnega razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje:
A) strokovnih periodičnih publikacij, ki

so pomembne za razvoj vzgoje in izobraže-
vanja,

B) mladinskih periodičnih publikacij, ki
so pomembne za razvoj vzgoje in izobraže-
vanja.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pre-
dlagatelji vlog:

3.1. Na javni razpis se lahko prijavijo iz-
dajatelji periodičnih publikacij (v nadaljnjem
besedilu: revije), ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– da je revija vpisana v razvid medijev
skladno z 12. členom Zakona o medijih,
(Ur. l. RS, št. 35/01),

– da revija izhaja najmanj eno nepreki-
njeno leto,

– revija izhaja v nakladi najmanj 400 iz-
vodov na številko,

– da letno izideta vsaj 2 številki,
– da je uredniški program revije skladen

s cilji vzgoje in izobraževanja, kot so opre-
deljeni z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01, 101/01,
108/02 in 34/03),

– da pomoč, ki jo je izdajatelj prejel v
obdobju preteklih treh let kot de minimis
pomoč, ne presega 100.000 EUR, ne gle-
de na inštrument ali namen pomoči (87. člen
Uredbe o namenih in pogojih za dodeljeva-
nje državnih pomoči ter določitvi pristojnih
ministrstev za upravljanje posameznih shem
državnih pomoči – de minimis pomoč).

3.2. Dodaten pogoj za mladinsko perio-
diko:

– v posamezni številki revije oglasni pro-
stor ne sme presegati 10% celotnega obse-
ga te številke (oglaševalske vsebine določa
46. člen Zakona o medijih).

4. Merila za izbor prejemnikov sofinanci-
ranja:

Merila in postopek za izbor revij so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev tega razpisa zna-

ša 48,000.000 SIT, in sicer:
– do 28,000.000 SIT za sofinanciranje

strokovnih periodičnih publikacij,
– do 20,000.000 SIT za sofinanciranje

mladinskih periodičnih publikacij.
6. Rok, do katerega morajo biti porab-

ljena dodeljena sredstva: Mladinske in stro-
kovne revije, ki bodo sofinancirane po tem
razpisu, morajo biti izdane do 31. 12. 2003.

7. Vloga za razpis
Vloga za razpis mora vsebovati:
7.1. pravilno in v celoti izpolnjen in pod-

pisan prijavni obrazec MŠZŠ SMP/2003
7.2. obvezne priloge I.:
1. potrjen uredniški program za leto

2003 z zapisnikom seje uredniškega odbo-
ra, na kateri je bil program sprejet,

2. recenzijo o ustreznosti revije glede na
področje, ki ga revija pokriva, oddano na
obrazcu za recenzente, ki je del prijavnega
obrazca. Recenzent mora biti strokovnjak z
znanstvenim nazivom s področja, ki ga po-
kriva revija in ne sme biti član uredniškega
odbora te revije,

3. predračun tiskarne, ki mora vsebovati
vse tehnične podatke, ki vplivajo na ceno
revije; iz predračuna mora biti razvidna ce-
na tiska na izvod revije,

4. reference o reviji za leto 2002 (foto-
kopije odzivov na revijo oziroma podatki o
citiranosti revije),

5. pisna izjava predlagatelja vloge, da
skupna vsota de minimis pomoči, ki jih je
prejel v obdobju preteklih treh let, ne glede
na inštrument ali namen pomoči, ne prese-
gajo 100.000 EUR (de minimis pomoč).

7.3. obvezne priloge II.:
1. tri izvode zadnje izdane številke revije,
2. po en izvod vseh številk izdanih v letu

2002.
7.4. posebna obvezna priloga za stro-

kovne revije:
1. opis recenzentskih meril za objavo

prispevkov v reviji.
8. Rok, do katerega morajo biti predlo-

žene vloge za dodelitev sredstev, način pre-
dložitve vlog ter opremljenost vlog

8.1. Rok za predložitev vlog in način pre-
dložitve, ne glede na način dostave:

Vloge morajo prispeti v zapečateni ovoj-
nici v vložišče Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport, na naslov: Ministrstvo RS za
šolstvo, znanost in šport, Sektor za osnov-
no šolstvo, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana,
najkasneje do 6. junija 2003 do 14. ure.

8.2. Opremljenost vloge – na ovojnici
vloge mora biti:

– vidna označba: “ Ne odpiraj – vloga
na javni razpis za subvencioniranje mladin-
ske in strokovne periodike v letu 2003”,

– naslov ministrstva,
– naslov vlagatelja.
8.3. V vsaki poslani pošiljki je lahko vlo-

ga (skupaj z eno fotokopijo obrazcev) le za
eno revijo.

8.4. Nepravilno označene ali nepravilno
izpolnjene vloge ter vloge, ki niso oddane v
roku, bo komisija zavrnila v postopku odpi-
ranja vlog in jih vrnila predlagatelju vloge.

9. Odpiranje vlog
Postopek javnega razpisa in odpiranje

vlog, prispelih na razpis, vodi Strokovna ko-
misija za izvedbo javnega razpisa. Odpira-
nje vlog za dodelitev sredstev bo dne 9.
junija 2003. Odpiranje vlog, glede na priča-
kovano veliko število vlog, ne bo javno.

10. Rok, v katerem bodo predlagatelji
vlog obveščeni o izidu javnega razpisa

Predlagatelji vlog bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni v roku 45 dni od dneva
odpiranja vlog.

11. Razpisna dokumentacija in informa-
cije o razpisni dokumentaciji:

11.1. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec MŠZŠ SMP/2003,
– postopek in merila za izbor revij,
– vzorec pogodbe.
11.2. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko

zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani dvignejo v vložišču Ministrstva RS
za šolstvo, znanost in šport, Sektor za
osnovno šolstvo, Župančičeva 6, Ljubljana
ali poiščejo na domači internetni strani
MŠZŠ. (http://www.mszs.si).

11.3. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo pri
Boštjanu Završniku na Ministrstvu za šol-
stvo, znanost in šport, Uradu RS za šolstvo,
Trubarjeva 5, Ljubljana, osebno ali po tele-
fonu 01/ 252-81-97, vsak delavnik od 9.
do 13. ure.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Št. 020-1/2003 Ob-94183
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

na podlagi 16. člena Zakona o rudarstvu
(Ur. l. RS, št. 56/99) in 8. ter 9. člena Ured-
be o rudarskih pravicah za gospodarsko
izkoriščanje mineralnih surovin na pridobi-
valnih prostorih: Paka, Mestna občina Ve-
čenje; Janežovci, Občina Destrnik; Bistrica
pri Naklem, Občina Naklo; Hotovlja, Obči-
na Gorenja vas – Poljane; Čemše, Občina
Mirna Peč; Zabukovje, Občina Trebnje; Ha-
ber, Občina Luče; Vehar – 1, Občina Gore-
nja vas–Poljane; Godič, Občina Kamnik;
Dogoše, Mestna občina Maribor; Plesk,
Občina Žiri; Prepolje, Občina Starše;
Krajnc, Občina Vitanje; Kotnik, Občina Vita-
nje; Klemenc Občina Vitanje; Korže, Obči-
na Vitanje; Červivec, Občina Sevnica; Gra-
hovoca, Občina Sevnica; Zavratec 1 in 2,
Občina Sevnica; Lenart pri Gornjem Gradu,
Občina Gornji Grad; Rudnik, Občina Kam-
nik in Reteče, Občina Škofja Loka (Uradni
list RS št. 39/03,v nadaljnjem besedilu:
uredba) ter na podlagi Zakona o izvrševanju
proračuna za leto 2003 in 2004 (Uradni list
RS št. 118/02) objavlja

javni razpis
za podelitev rudarske pravice za

gospodarsko izkoriščanje mineralnih
surovin na pridobivalnih prostorih:

Paka, Mestna občina Velenje;
Janežovci, Občina Destrnik; Bistrica pri

Naklem, Občina Naklo; Hotovlja,
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Občina Gorenja vas–Poljane; Čemše,
Občina Mirna Peč; Zabukovje, Občina
Trebnje; Haber, Občina Luče; Vehar –

1– Občina Gorenja vas – Poljane;
Godič, Občina Kamnik; Dogoše,

Mestna občina Maribor; Plesk, Občina
Žiri; Prepolje, Občina Starše; Krajnc;

Občina Vitanje; Kotnik, Občina Vitanje;
Klemenc, Občina Vitanje; Korže,
Občina Vitanje; Červivec, Občina

Sevnica; Grahovica, Občina Sevnica;
Zavratec 1 in 2, Občina Sevnica;

Lenart pri Gornjem Gradu, Občina
Gornji Grad; Rudnik, Občina Kamnik in

Reteče, Občina Škofja Loka
I. Uporabnik proračunskih sredstev:

MOP, Dunajska 48,1000 Ljubljana.
II. Predmet razpisa je podelitev rudarske

pravice za gospodarsko izkoriščanje mine-
ralnih surovin na pridobivalnih prostorih, ki
so v uredbi opredeljeni s parcelnimi števil-
kami ali koordinatami in za dejavnosti iz 8.
člena uredbe ter v skladu s pogoji uredbe,
kot izhaja iz tabele T1.

T1
Pridobivalni Mineralna surovina Čas trajanja Predvidena letna
prostor rudarske pravice količina (m3 ali t)

Paka tehnični kamen – dolomit 10 let 150.000 m3

Janežovci opekarska glina 10 let 10.000 m3

Bistrica pri Naklem prod 20 let 50.000 m3

Hotovlja tehnični kamen – dolomit 15 let 5.000 m3

Čemše tehnični kamen – dolomit 10 let 5.000 m3

Zabukovje tehnični kamen – dolomit 10 let 15.000 m3

Haber tehnični kamen - dolomit 20 let 15.000 m3

Vehar -1 tehnični kamen - dolomit 15 let 10.000 m3

Godič Prod in pesek 5 let 10.000 m3

Dogoše Prod 10 let 30.000 m3

Plesk tehnični kamen – dolomit 15 let 10.000 m3

Prepolje Prod, pesek in mivka 20 let 30.000 m3

Krajnc Naravni kamen 15 let 2.000 m3

Kotnik Naravni kamen 15 let 2.000 m3

Klemenc Naravni kamen 15 let 2.000 m3

Korže Naravni kamen 15 let 1.500 m3

Červivec tehnični kamen – dolomit 15 let 8.500 m3

Grahovica tehnični kamen – dolomit 5 let 6.000 m3

Zavratec 1 in 2 tehnični kamen – dolomit 15 let 10.000 m3

Lenart pri Gornjem Gradu Andezitni tuf 15 let 5.000 m3

Rudnik tehnični kamen – dolomit 15 let 10.000 m3

Gramoznica Reteče Prod in pesek 20 let 40.000 m3

III. Pogoji
a) Nosilec rudarske pravice se lahko pri-

javi na razpis, če je pravna oseba registrira-
na v Republiki Sloveniji ali fizična oseba z
državljanstvom Republike Slovenije in če pro-
ti pravni osebi ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek
ter če pridobljeno mineralno surovino ponu-
di vsem zainteresiranim osebam na trgu.

b) Prijava na razpis mora vsebovati na-
slednja dokazila:

1. za pravne osebe:
– izpisek iz sodnega registra (ne starejši

od 30 dni),
– potrdilo, da proti pravni osebi ni uve-

den postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacijski postopek (ne starejše od 30
dni), ki ga izda Okrožno sodišče,

– potrdilo pristojnega sodišča, da prav-
na oseba ni v prekršku ali sodnem postop-
ku v zvezi z raziskovanjem oziroma izkori-
ščanjem mineralnih surovin (ne starejše od
30 dni);

2. za fizične osebe:
– potrdilo o vpisu dejavnosti fizične ose-

be kot samostojnega podjetnika v vpisnik
na Davčni upravi RS (ne starejše od 30
dni),

– potrdilo o poravnanih davčnih obvez-
nostih (ne starejše od 30 dni),

– potrdilo, da fizična oseba ni v prekr-
šku ali sodnem postopku v zvezi z razisko-
vanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih
surovin (ne starejše od 30 dni), ki ga izda
pristojno sodišče.

Tako pravne kot fizične osebe iz 1. in 2.
točke morajo predložiti tudi:

a) dokazila o usposobljenosti za oprav-
ljanje dejavnosti ali pogodbo z izvajalcem,
ki te pogoje izpolnjuje;

b) kopijo katastrskega načrta, ki ni sta-
rejši od 2 mesecev;

c) zemljiškoknjižni izpisek za parcele, na
katerih je predvideno raziskovanje oziroma
pridobivanje mineralnih surovin, ali drugo
dokazilo o pravici razpolaganja z zemljišči;

d) dokazila o morebitnih dosedanjih vla-
ganjih;

e) dokazila o izpolnjevanju pogojev za
uveljavljanje prednostne pravice.

III. Merila
a) Merila za izbor nosilca rudarske pravi-

ce so:
– usposobljenost in realno izkazana

zmožnost vlagatelja, da zagotovi izvajanje
rudarske pravice in

– morebitna dosedanja vlaganja.
b) Prednostna merila
– vlagatelji vlog o zainteresiranosti za

podelitev rudarske pravice za posamezne
raziskovalne oziroma pridobivalne prosto-
re iz uredbe imajo ob izpolnjevanju ena-
kih pogojev z drugimi zainteresiranimi, ki
bi se za isti prostor prijavili na razpis, pre-
dnostno pravico pri dodelitvi rudarske pra-
vice;

– pri izbiri nosilca rudarske pravice za
raziskovanje ima prednost pravna ali fizična
oseba, ki je na predvidenem raziskovalnem
prostoru izvajala predhodno raziskovanje po

določbah Zakona o rudarstvu (Ur. l. RS,
št. 56/99);

– pri izbiri nosilca rudarske pravice za
izkoriščanje ima prednost pravna ali fizič-
na oseba, ki je na predvidenem pridobi-
valnem prostoru že imela rudarsko pravi-
co za raziskovanje po določbah Zakona o
rudarstvu (Ur. l. RS, št. 56/99);

– kadar se z rudarsko pravico širi že
določen raziskovalni oziroma pridobivalni
prostor, ima prednost pri izbiri tisti nosi-
lec rudarske pravice, ki že opravlja rudar-
ska dela na zemljišču, ki meji na zadevno
območje;

– če zaprosi za rudarsko pravico la-
stnik zemljišča, ima prednost pred ostali-
mi prosilci pri enakih pogojih, razen pred
prosilci iz prejšnjih alinej.

V. Začetek in čas trajanja rudarske pra-
vice

Rudarska pravica se podeljuje za čas
kot ga določa tabela T1 v II. točki tega
razpisa in začne teči z dnem sklenitve
koncesijske pogodbe med Republiko Slo-
venijo kot koncedentom in nosilcem ru-
darske pravice.

VI. Način in rok za predložitev prijav
Vlagatelj vloži vlogo na obrazcu (OBR

1), ki je sestavni del tega razpisa, z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili.

Vloga je veljavna, če je pravočasna in
vsebuje vse zahteve tega razpisa.

Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih vlog komisija ne bo obravnavala in bo-
do vrnjene vlagatelju.

Pisne vloge z oznako:« Ne odpiraj –
javni razpis – rudarska pravica za gospo-
darsko izkoriščanje mineralne surovine« z
navedbo pridobivalnega prostora in ime-
nom ter naslovom vlagatelja, je treba pre-
dložiti v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, Uprava Re-
publike Slovenije za rudarstvo, Dunajska
48, 1000 Ljubljana.

Vloga mora prispeti v vložišče na gor-
nji naslov ne glede na vrsto prenosa poši-
ljke v roku 60 dni od objave tega razpisa.

Odpiranje vlog bo dne 23. julija 2003
ob 10. uri, v Ministrstvu za okolje, prostor
in energijo, Uprava Republike Slovenije
za rudarstvo, Dunajska 48, v sejni sobi v
II. nadstropju.

Predstavniki vlagateljev morajo na od-
piranju predložiti pisno pooblastilo.

VII. Postopek in rok za izbor
Komisija pristojna za izvedbo javnega

razpisa bo v roku 60 dni po javnem odpi-
ranju prijav pripravila predlog za izbor no-
silcev rudarske pravice. O izbiri nosilca
rudarske pravice bo odločilo Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo z upravno
odločbo.

VIII. Odgovorna oseba
Odgovorna oseba za dajanje informa-

cij je Janez Žebre, Uprava RS za rudar-
stvo, Dunajska 48, Ljubljana,
(tel. 478-74-08) med 10. in 11. uro vsak
delovni dan.

IX. Datum pošiljanja zahteve za objavo
v Uradnem listu RS: 14. 5. 2003.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Uprava RS za rudarstvo
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OBR 1
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS

za podelitev rudarske pravice za gospodar-
sko izkoriščanje mineralnih surovin na pri-
dobivalnih prostorih: Paka Mestna občina
Velenje; Janežovci, Občina Destrnik; Bistri-
ca pri Naklem, Občina Naklo; Hotovlja, Ob-
čina Gorenja vas–Poljane; Čemše, Občina
Mirna Peč; Zabukovje, Občina Trebnje; Ha-
ber, Občina Luče; Vehar – 1, Občina Gore-
nja vas – Poljane; Godič, Občina Kamnik;
Dogoše, Mestna občina Maribor; Plesk,
Občina Žiri; Prepolje, Občina Starše;
Krajnc, Občina Vitanje; Kotnik, Občina Vita-
nje; Klemenc Občina Vitanje; Korže, Obči-
na Vitanje; Červivec, Občina Sevnica; Gra-
hovica, Občina Sevnica; Zavratec 1 in 2,
Občina Sevnica; Lenart pri Gornjem Gradu,
Občina Gornji Grad; Rudnik, Občina Kam-
nik in Reteče, Občina Škofja Loka

I. OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU

Pravna oseba:
– naziv: ……..……………………………….
– naslov: .……………………………………
– direktor oziroma pooblaščena oseba: ..
– matična številka: ......……………………
– davčna številka: ………………………….

Fizična oseba:
– status (ustrezno obkroži):
1. samostojni podjetnik
2. drugo
– ime in priimek oziroma naziv s.p.: …….
– naslov: …………………………………….
– EMŠO oziroma matična številka: ..…...
– davčna številka: ...……………………….

II. RAZISKOVALNI OZIROMA PRIDOBIVAL-
NI PROSTOR, KI JE PREDMET PRIJAVE
– naziv raziskovalnega oziroma pridobival-
nega prostora:
– zemljišča in njihovo lastništvo na območju
raziskovalnega oziroma pridobivalnega pro-
stora:

III. USPOSOBLJENOST ZA IZVAJANJE RU-
DARSKE PRAVICE
– Podatki o kadrovski usposobljenosti za
izvajanje rudarskih del (poklic,
izkušnje, strokovna usposobljenost):
– Podatki o finančnih pokazateljih izvajanja
rudarske pravice (predvidena vrednost
investicije, način financiranja):

IV. IZJAVLJAM
(obkrožiti)
a) da v celoti sprejemam pogoje iz 3. člena
uredbe
b) da bom nosil vse stroške v zvezi z rudar-
sko pravico
c) da bom pred sklenitvijo koncesijske po-
godbe predložil koncedentu dokazilo o po-
vrnitvi vloženih sredstev morebitnim dose-
danjim vlagateljem

PRILAGAM:

Datum: ……………………

žig

naziv in ime prijavitelja in podpis pooblašče-
ne osebe ..……………………….

Ob-94227
Na podlagi Zakona o priznanju Republi-

ke Slovenije za poslovno odličnost (Uradni
list RS, št. 22/98), objavlja Vlada Republi-
ke Slovenije, Odbor za priznanja Republike
Slovenije za poslovno odličnost

javni razpis
za zbiranje vlog za priznanje Republike
Slovenije za poslovno odličnost za leto

2003
Z Zakonom o priznanju Republike Slo-

venije za poslovno odličnost je to priznanje
opredeljeno kot najvišje priznanje Republi-
ke Slovenije za dosežke na področju kako-
vosti oziroma odličnosti poslovanja kot re-
zultat razvoja znanja in inovativnosti.

Na razpis se lahko prijavijo slovenske
gospodarske družbe, zavodi, državni orga-
ni in druge pravne osebe (v nadaljevanju:
osebe), v naslednjih kategorijah:

– osebe z 250 ali manj zaposlenimi na
področju izdelkov,

– osebe z več kot 250 zaposlenimi na
področju izdelkov,

– osebe z 250 ali manj zaposlenimi na
področju storitev,

– osebe z več kot 250 zaposlenimi na
področju storitev.

Ob izpolnjevanju pogojev pa se lahko
prijavijo tudi podjetniki posamezniki.

Zainteresirani kandidati, ki izpolnjujejo po-
goje iz tega razpisa, izdelajo samoocenitve-
no vlogo organizacije na podlagi prevoda me-
ril modela odličnosti EFQM, ki se uporablja-
jo za ocenjevanje velikih organizacij, majhnih
in srednje velikih organizacij ter organizacij iz
javnega sektorja v okviru evropske nagrade
za kakovost. Organizacije z 250 in manj za-
poslenimi (na področju izdelkov in na podro-
čju storitev) pripravijo vlogo v skladu z merili
za majhne in srednje velike organizacije »Mo-
del odličnosti EFQM – majhna in srednje
velika podjetja«, organizacije z več kot 250
zaposlenimi (na področju izdelkov in na po-
dročju storitev) pripravijo vlogo v skladu z
merili za velike organizacije »Model odlično-
sti EFQM«. Organizacije iz javnega sektorja,
ki spadajo v kategorijo oseb z 250 in manj
zaposlenimi na področju storitev ali v kate-
gorijo oseb z več kot 250 zaposlenimi na
področju storitev, pripravijo vlogo v skladu z
merili za javni in prostovoljni sektor »Model
odličnosti EFQM - javni in prostovoljni sek-
tor«. Po enakih merilih bodo skupine neodvi-
snih slovenskih ocenjevalcev ocenile njihove
vloge.

Samoocenitvene vloge morajo biti pra-
vilno pripravljene in označene ter pravoča-
sno dostavljene.

1) Pravilno pripravljena se šteje tista sa-
moocenitvena vloga, ki:

– ima naslovno stran z nazivom prijavite-
lja (prijavitelj je oseba ali podjetnik posa-
meznik), naslovom in datumom,

– ima priložen original izpolnjene prijav-
nice s podpisom odgovorne osebe in peča-
tom organizacije, ki se prijavlja oziroma kan-
didira za priznanje RS za poslovno odlič-
nost,

– ima največ eno stran slovarja uporab-
ljenih kratic v samoocenitveni vlogi,

– je izdelana v šestih enakih izvodih, k
vsakemu izvodu pa je priložena fotokopija
izpolnjene prijavnice,

– je natipkana (velikost znakov najmanj
10 pik),

– je napisana v slovenskem jeziku,
– je narahlo vezana, da jo je mogoče

obdelovati,
– ima oštevilčene strani,
– ima največ 75 strani formata A4 (za

organizacije z več kot 250 zaposlenimi),
oziroma ima največ 35 strani formata A4 (za
organizacije z 250 ali manj zaposlenimi);

v okviru teh 75 oziroma 35 strani mora
vloga vsebovati:

– kazalo (vsebine),
– pregled (povzetek), ki naj na največ

štirih straneh govori o prijavitelju in njegovi
dejavnosti (npr. o zgodovini, organizacijski
shemi, proizvodih, kupcih, poslovnem oko-
lju, procesu kakovosti),

– opis izpolnjevanja meril, tj. dokaze o
prijaviteljevi “odličnosti”, ki temeljijo na po-
datkih, zbranih med samoocenjevanjem, in
so predstavljeni skladno z merili modela
odličnosti. Tako mora vloga vsebovati poleg
ostalih dokazov o prijaviteljevi odličnosti v
skladu z merili modela odličnosti, najmanj
enoletne podatke o ugotavljanju zadovolj-
stva kupcev, strank oziroma odjemalcev in
najmanj enoletne podatke o ugotavljanju za-
dovoljstva zaposlenih.

2) Ob prijavi bodo prijavitelji morali pri-
spevati sredstva v višini:

– osebe z 250 ali manj zaposlenimi
150.000 SIT,

– osebe z več kot 250 zaposlenimi
300.000 SIT,

– podjetniki posamezniki 60.000 SIT.
3) Za pravočasne se bodo štele vloge,

ki bodo do ponedeljka, dne 8. septembra
2003 do 11. ure prispele na naslov: Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad za
meroslovje, Šmartinska cesta 140, Ljublja-
na.

4) Za pravilno označene se bodo štele
vloge, ki bodo poslane v zaprtih ovojnicah,
na ovojnici pa bodo imele pripis “Ne odpiraj
– priznanje Republike Slovenije za poslov-
no odličnost”.

5) Za pravilno pripravljene pa se bodo
štele vloge, ki bodo pripravljene v skladu z
določili točke 1) tega razpisa.

Merila za ocenjevanje za leto 2003 »Mo-
del odličnosti EFQM«, »Model odličnosti
EFQM – majhna in srednje velika podjetja«
in »Model odličnosti EFQM - javni in prosto-
voljni sektor« ter drugo razpisno dokumen-
tacijo dobite na Uradu Republike Slovenije
za meroslovje, in sicer pri Alenki Krebs,
vsak delavnik od 9. do 14. ure,
tel. 01/478-30-69, faks 01/478-30-96.

Komisija za odpiranje prejetih vlog bo v
8 dneh od dneva odpiranja vlog pisno ob-
vestila prijavitelje, ki bodo vloge oddali ne-
pravočasno, oziroma nepravilno pripravlje-
ne ali označene. Takšne vloge bo komisija
zavrgla. Odpiranje vlog bo potekalo v pone-
deljek, 8. septembra ob 13. uri.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Urad za meroslovje

Ob-94228
Na podlagi proračuna Republike Slove-

nije za leti 2003 in 2004 (Uradni list RS,
št. 103/01 in 118/02) in 74. člena Pravilni-
ka o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
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publike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01,
53/02, 80/02 – popr. in 88/02) objavlja
Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje (v nadaljevanju: urad)

javni razpis
za subvencioniranje digitalizacije

prostorskih sestavin dolgoročnih in
srednjeročnih družbenih planov občin v

letih 2003 in 2004
1. Ime in sedež uporabnika: Ministrstvo

za okolje, prostor in energijo, Urad RS za
prostorsko planiranje, Dunajska 21, 1001
Ljubljana, p.p. 653.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
subvencioniranje stroškov priprave prostor-
skih sestavin dolgoročnega in srednjeroč-
nega družbenega plana občin v digitalni
obliki v letih 2003 in 2004. Urad bo sub-
vencioniral aktivnosti občin, ki imajo za cilj
preoblikovanje veljavnih prostorskih sesta-
vin planskih aktov v digitalno obliko oziroma
pripravo sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin planskih aktov v digitalni obliki

v skladu s Pravilnikom o pripravi prostor-
skih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih
družbenih planov občin v digitalni obliki
(Uradni list RS, št. 20/03).

3. Pogoji subvencioniranja
Na razpis se lahko prijavijo občine, ki

izpolnjujejo naslednje pogoje:
– pravno-formalno urejene in zakonito

sprejete prostorske planske akte;
– zaposlenega prostorskega planerja –

urbanista, ki je usposobljen za strokovno
pripravo in usmerjanje izvajanja prijavljene
naloge ali kako drugače formalno zagotov-
ljeno opravljanje tehnično-strokovnih nalog
v zvezi z urbanističnim načrtovanjem naselij
in drugih posegov v prostor.

– naloga mora biti zasnovana v takem
obsegu, da bo zagotovljen zaključek do
15. 11. 2003 oziroma do 1. 6. 2004;

– prejemnik subvencije bo moral zago-
toviti najmanj 30% sredstev od predvidene-
ga skupnega zneska sredstev, potrebnih za
izvedbo naloge.

4. Merila za dodelitev subvencije

Merila Vrednost Maks.
merila točke

%

a) Celovitost digitalizacije sprejetih prostorskih
sestavin planskih aktov občin 60 60
– digitalizira se celotne sprejete prostorske
sestavine planskih aktov občine 100 60
– digitalizira se kartografski del 30 20
– digitalizira se urbanistična zasnova 10 6
– digitalizira se krajinska zasnova 10 6
– digitalizira se kartografska dokumentacija 50 30

b) Aktivnosti v zvezi z digitalizacijo prostorskih sestavin
planskih aktov občin 30 30
– sprejet sklep občinskega sveta o digitalizaciji 100 30
– digitalizacija poteka 50 15
– že digitalizirano – potrebna uskladitev s Pravilnikom 25 7,5

c) Aktivnost pri sodelovanju v anketah, ki jih je pripravil
Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje 10 10
– odgovor je bil 100 10
– ni odgovora 0 0
Skupaj 100 100

Način uporabe meril:
a) Celovitost digitalizacije planskih aktov

občin
Ocenjuje se obseg predvidene digitali-

zacije prostorskega plana. To pomeni, da
bodo največ točk dobile občine, ki bodo
digitalizirale celotni prostorski plan (karto-
grafski del, urbanistične zasnove, krajinske
zasnove in kartografsko dokumentacijo).
Prednostno se daje poudarek digitalizaciji
kartografske dokumentacije, kar je osnova
za pripravo ustreznih evidenc ter za potrebe
priprave poročil.

b) Aktivnosti v zvezi z digitalizacijo
Najvišje število točk je namenjeno po-

samezni občini, ki je sprejela sklep o digi-
talizaciji prostorskih sestavin planskih ak-
tov občine. Število točk se ustrezno zma-
njša v primeru, da digitalizacija poteka ozi-
roma, da je občina samoiniciativno
digitalizirala posamezne sloje prostorske-
ga plana.

c) Aktivnosti pri sodelovanju v anketah
Ocenjuje se, ali je občina aktivno sode-

lovala pri anketi, ki jo je posredoval Urad v
letu 2002 z namenom ugotoviti stanje na

področju urejanja prostora na nivoju lokal-
ne skupnosti.

Posamezna merila so ovrednotena v toč-
kah, oziroma v odstotkih. Seštevek vseh
meril je 100 točk, oziroma 100%.

5. Okvirna višina sredstev in način sub-
vencioniranja

Urad je za subvencioniranje nalog na
podlagi tega razpisa predvidel sredstva v
skupnem okvirnem znesku 128,000.000
SIT. Od tega 68 milijonov SIT v letu 2003 in
60 milijonov SIT v letu 2004.

Subvencionirane bodo tiste občine, ki
bodo pri oceni prijave prejele 45 točk ali
več.

Če bo upravičencev do subvencij več
kot je razpoložljivih proračunskih sredstev,
se bo vsem prejemnikom delež subvencio-
niranja sorazmerno v enakem odstotku zma-
njšal.

6. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je ponedeljek, 23.

junij 2003. Prijave morajo do tega dne pri-
speti po pošti oziroma biti oddane do 13.
ure v tajništvu Urada RS za prostorsko pla-
niranje, Dunajska 21, I. nadstropje, soba

113, Ljubljana. Prijava mora biti v zaprti ovoj-
nici, opremljeni z imenom in naslovom pre-
dlagatelja ter napisom “Ne odpiraj – Vloga
za subvencije”.

Odpiranje prijav, ki ne bo javno, bo opra-
vila strokovna komisija uporabnika v torek,
24. junija 2003.

Prijavljene občine bodo o izboru predlo-
gov obveščene najkasneje v 16 dneh po
zaključenem roku za oddajo prijav.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
prejmejo v tajništvu Urada na prej navede-
nem naslovu od dneva objave razpisa vsak
delovni dan od 9. do 13. ure ali po pošti na
njihovo zahtevo ali na spletni strani Urada
(www.gov.si/upp/Aktualno/Javni razpisi).

Občine lahko dobijo dodatne informaci-
je do poteka roka za oddajo prijav na Uradu
na prej navedenem naslovu vsak delovni
dan med 9. in 14. uro – odgovorna oseba:
Peter Kostrevc, tel. 01-478-7071.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Urad RS za prostorsko planiranje

Ob-94264

Razpis
za sofinanciranje gasilske zaščitne in

reševalne opreme v letu 2003
1. Ime, oziroma naziv in sedež izvajalca

razpisa: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS
za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad
21, 1000 Ljubljana.

2. Podatki o razpisu
Namen in cilj razpisa: namen razpisa je

sofinanciranje nabave določene gasilske za-
ščitne in reševalne opreme, ki se bo v gasil-
skih društvih nabavljala v letu 2003.

Cilj razpisa je pospeševanje posodablja-
nja zaščitne in reševalne opreme gasilskih
enot prostovoljnih gasilskih društev ter za-
gotavljanje usklajenega razvoja teh enot v
skladu s 102. členom Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS,
št.64/94).

Predmet razpisa je sofinanciranje na-
slednjih vrst gasilske opreme:

– gasilskih zaščitnih oblek (GZO),
– izolirnih dihalnih aparatov (IDA),
– gasilskih vozil (GV).
Pri gasilskih vozilih se upoštevajo tudi

rabljena podvozja starosti največ 5 let.
Vlagatelj se lahko prijavi za sofinancira-

nje na posamezno ali več vrst gasilske za-
ščitne in reševalne opreme, ki je predmet
razpisa.

3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlaga-
telj na javni razpis: na razpisu lahko sodelu-
jejo prostovoljna gasilska društva. Prosto-
voljna gasilska društva morajo biti kategori-
zirana v skladu z merili za organiziranje in
opremljanje gasilskih enot (Uredba o orga-
niziranju, opremljanju in usposabljanju sil za
zaščito, reševanje in pomoč, Ur. l. RS,
št. 22/99). Kategorizacija mora biti podpi-
sana s strani župana občine in dostavljena
na Gasilsko zvezo Slovenije.

Gasilsko društvo, ki bo sodelovalo na
razpisu mora imeti s strani gasilske zveze
usklajen in potrjen program nabave gasil-
ske zaščitnoreševalne opreme v skladu z
določili Uredbe o organiziranju, opremlja-
nju in usposabljanju sil za zaščito, reševa-
nje in pomoč do leta 2009.
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Gasilska zaščitna in reševalna oprema
mora biti v skladu s tipizacijo Gasilske zve-
ze Slovenije.

Ob prijavi mora vlagatelj priložiti nasled-
njo dokumentacijo:

– izpolnjen obrazec prijave na razpis za
sofinanciranje in ustrezno dokumentacijo,

– izpolnjen obrazec s podatki o oprem-
ljenosti PGD, ki je priloga razpisu.

Za vso opremo je obvezno priložiti us-
trezno dokumentacijo, za gasilska vozila
(podvozja, nadgradnje) pa tudi tehnično do-
kumentacijo.

4. Merila za dodelitev sredstev: določi-
tev deleža razpoložljivih sredstev za posa-
mezno vrsto opreme:

Razpoložljiva sredstva se najprej razdeli-
jo na tri dele: na sredstva za zaščitne oble-
ke, na sredstva za izolirne dihalne aparate
in na sredstva za gasilska vozila. Pri tem se
upošteva razmerje, ki se izračuna na podla-
gi skupne vrednosti posamezne vrste, na
razpis prijavljene opreme. Pri določanju ra-
zmerja se upoštevajo enotne vrednosti za
posamezno vrsto opreme, ki so določene
na podlagi povprečnih cen in so naslednje:

Vrsta opreme Vrednost za posamezen kos (v SIT)
GZO Zaščitna obleka 130.000
IDA Izolirni dihalni aparat 300.000

GV Gasilska oznaka vozila Za celotno vozilo Samo za šasijo Samo za nadgradnjo

PV 5,000.000 4,500.000 500.000
GV1 11,000.000 6,000.000 5,000.000
GVV1 15,000.000 8,000.000 7,000.000
GV2 16,500.000 10,000.000 6,500.000
GVV2 26,000.000 10,000.000 16,000.000
GVC 16/15 31,000.000 15,000.000 16,000.000
GVC 16/25 30,000.000 14,000.000 16,000.000
GVC 16/24 29,000.000 14,000.000 15,000.000
GVC 24/50 34,000.000 17,000.000 17,000.000
GVM1 5,000.000 4,500.000 500.000
GVGP1 14,000.000 10,000.000 4,000.000
GVGP2 32,000.000 16,000.000 16,000.000

Pri rabljenih vozilih se upoštevajo zniža-
ne vrednosti glede na vrednost novih vozi iz
prejšnje tabele, in sicer:

Starost vozila v letih % od predlagane vrednosti
za vozilo ali podvozje

1 80
2 70
3 60
4 50
5 50

GZO
——————————————— × 100 = % sredstev za GZO
SUM (GZO + IDA + GV)

IDA
——————————————— × 100 = % sredstev za IDA
SUM (GZO + IDA + GV)

GV
——————————————— × 100 = % sredstev za GV
SUM (GZO + IDA + GV)

Pri čemer je:
GZO vrednost vseh prijavljenih zaščitnih

oblek
IDA vrednost vseh prijavljenih IDA
GV vrednost vseh prijavljenih gasilskih

vozil, podvozij in nadgradenj
SUM (GZO+IDA+GV) vrednost vse pri-

javljene gasilske opreme (GZO, IDA, GV)

Določitev višine dodeljenih sredstev za
sofinanciranje posamezne gasilske zaščit-
ne obleke:

Na podlagi števila zaščitnih gasilskih
oblek v razpisu in določene vrednosti gasil-
ske zaščitne obleke se določi višina sofi-
nanciranja za posamezno zaščitno obleko.
Pri tem se upošteva pripadajoč delež raz-

položljivih sredstev za gasilske zaščitne
obleke.

Sredstva namenjena za sof. GZO
—————————————————— × 100 = % sof za 1 GZO

št. GZO × določ. vred. 1 GZO

Določitev višine dodeljenih sredstev za
sofinanciranje posameznega izolirnega di-
halnega aparata:

Na podlagi števila izolirnih dihalnih apa-
ratov v razpisu in določene vrednosti izolir-
nega dihalnega aparata se določi višina so-
financiranja posameznega izolirnega dihal-
nega aparata. Pri tem se upošteva pripada-
joč delež razpoložljivih sredstev za izolirne
dihalne aparate.

Sredstva namenjena za sof. IDA
——————————————————— × 100 = % sof za 1 IDA

št. IDA × določ. vred. 1 IDA

Določitev višine dodeljenih sredstev za
sofinanciranje posameznega gasilskega vo-
zila, podvozja ali nadgradnje):

Na podlagi števila gasilskih vozil v razpi-
su in določene vrednosti posameznega tipa
gasilskega vozila, podvozja ali nadgradnje
se določi višina sofinanciranja posamezne-
ga gasilskega vozila, podvozja ali nadgrad-
nje. Pri tem se upošteva pripadajoč delež
razpoložljivih sredstev za gasilska vozila.

Sredstva namenjena za sof. GV
——————————————————— × 100 = % sof za 1 GV

št. GV × določ. vred. GV

Pri oceni ustreznosti in upravičenosti na-
bave opreme se bodo upoštevali podatki, ki
so bili dostavljeni na Gasilsko zvezo Slove-
nije (kategorizacija, tehnična dokumentaci-
ja, podatki o opremljenosti…).

5. Višina sredstev, ki so na razpolago za
predmet razpisa: višina sredstev razpisa
znaša 150,000.000 SIT.

6. Določitev obdobja v katerem morajo
biti sredstva nabavljena in način financiranja
opreme

Sofinancirala se bo oprema, nabavljena
v letu 2003 na podlagi računov izstavljenih
najkasneje do 30. junija 2003, ki jih vlaga-
telj lahko predloži ob prijavi na razpis do
15. julija 2003.

Z vlagateljem se sklene pogodba o sofi-
nanciranju nabave gasilske zaščitne in re-
ševalne opreme.

7. Rok do katerega morajo biti predlože-
ne vloge za dodelitev sredstev, način pre-
dložitve vlog ter opremljenost vlog:

Vlagatelj mora prijavo na razpis za dode-
litev sredstev poslati izključno s priporoče-
no pošto na Ministrstvo za obrambo, Upra-
vo Republike Slovenije, najpozneje do
15. 7. 2003.

Upošteva se, da je vloga pravočasno od-
dana, če je zadnji dan roka oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.

Opremljenost vloge: vlogo za razpis je
potrebno poslati v zaprtem ovitku, na kate-
rem mora biti vidna naslednja označba: »Ne
odpiraj – Vloga za sofinanciranje gasilske
zaščitne in reševalne opreme«.

Na hrbtni strani mora imeti vloga naslov
vlagatelja.

Veljavna bo vloga, ki bo pravilno oprem-
ljena in pravočasno predložena izvajalcu raz-
pisa. Neveljavne vloge bodo vrnjene vlaga-
teljem.

Datum odpiranja prispelih vlog: odpira-
nje vlog za dodelitev sredstev bo opravila
komisija imenovana s strani izvajalca in Ga-
silske zveze Slovenije. Komisija bo z odpi-
ranjem vlog začela 16. 7. 2003. Odpiranje
vlog ne bo javno.

Vsi, ki bodo sodelovali na razpisu bodo
o izidu razpisa pisno obveščeni.

Kraj, kjer zainteresirani vlagatelji lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo lahko vlagatelji dobijo v pro-
storih Gasilske zveze Slovenije, Tražaška
221, Ljubljana, ali na spletnih straneh Gasil-
ske zveze Slovenije WWW.gasilska-zveza.si.

Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje

Ob-94438
Zavod za turizem Ljubljana, Gregorčiče-

va 7, Ljubljana, objavlja na podlagi progra-
ma dela Zavoda za turizem za leto 2003, ki
ga je sprejel upravni odbor Zavoda za turi-
zem Ljubljana na seji 30. 1. 2003 in Pravil-
nika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01,
53/02, 80/02 popr. in 88/02)

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

turističnih prireditev v Ljubljani na
javnih površinah, ki jih ima v programu
dela Zavod za turizem Ljubljana za leto
2003 in drugih turističnih prireditev po

predlogih izvajalcev v Mestni občini
Ljubljana na javnih površinah

I.
1. Predmet razpisa
A) Predmet razpisa je sofinanciranje turi-

stičnih prireditev na javnih površinah, ki jih
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ima v programu dela v letu 2003 Zavod za
turizem Ljubljana, in sicer:

– Tivolska promenada; do septembra
2003,

– Umetniška tržnica; do septembra
2003,

– Otroško poletje v Ljubljani; julij, avgust,
– Noč v Stari Ljubljani; avgust (predvi-

doma 30. in 31. 8. 2003),
– Večer slovenskih popevk, september

(predvidoma 19. 9. 2003),
– Srednjeveški dan v Ljubljani; oktober

(predvidoma 5. 10. 2003),
– Čarovniško popoldne na Cankarjevem

nabrežju; (predvidoma 31. 10. 2003),
– Martinovanje; november (predvidoma

8. 11. 2002).
B) Predmet razpisa so predlogi drugih

turističnih prireditev na javnih površinah na
območju MOL, ki niso zajeti v točki A) in jih
predlagajo izvajalci, udeleženci razpisa.

2. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke

in dokazila:
– ime in naziv potencialnega prejemnika

(pravne osebe oziroma podjetnika posa-
meznika),

– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi de-
javnosti Statističnega urada Republike Slo-
venije,

– izpis iz sodnega registra (registracija),
star največ 30 dni,

– dokazilo o sofinanciranju oziroma izja-
va o angažiranju lastnih sredstev,

– reference ponudnika oziroma izvajalca,
– izdelan projekt prireditve, vključno s

scenografsko zasnovo, kostumografijo in po
potrebi režijo ali dispozicija vsebine projek-
tne naloge v primeru, ko gre za pripravo
zasnove prireditve,

– način izvedbe projekta in izvedbeni roki,
– vrednost in cena celotnega projekta s

finančno konstrukcijo in načinom zagotovi-
tve pokrivanja prireditvenih stroškov,

– izjava ponudnika, da je prireditev iz-
vedljiva glede na veljavne predpise s podro-
čja varnosti,

– parafiran vzorec pogodbe (parafirana
vsaka stran).

3. Merila in pogoji
Ponudniki so lahko pravne osebe in po-

djetniki posamezniki, ki so registrirani in
imajo tudi ustrezna dovoljenja za opravlja-
nje dejavnosti, ki je predmet vsebine po-
nudbe.

Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki
prireditev, ki:

– ponujajo zanimive in turistično privlač-
ne programe prireditev,

– so priznani ustvarjalci, katerih priredi-
tve so umetniško naravnane in primerne ter
scensko zanimive za izvedbo na javnih po-
vršinah,

– so pretežno brezplačne oziroma je ce-
na vstopnic simbolična,

– poudarjajo pozitivno predstavo o Ljub-
ljani kot sodobni evropski prestolnici,

– so okolju prijazne in prispevajo k pro-
mociji kulture v Ljubljani,

– imajo mednarodni značaj oziroma so
mednarodno zanimive,

– pomenijo obogatitev celovite turistič-
ne ponudbe Ljubljane,

– so namenjene otrokom in mladim in
so pomembne za razvoj turizma mladih.

Ob zaključku prireditve poda izvajalec
finančno in vsebinsko poročilo.

4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna višina sredstev za turistične pri-

reditve in programe z razpisanih področij A)
in B) za leto 2003 znaša 15,000.000 SIT.

Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Zavod za turizem Ljubljana sofinanciral pro-
jekte v višini do največ 40 odstotkov celot-
ne vrednosti projekta. Odobrena sredstva
bodo izvajalcem nakazana praviloma po iz-
vedbi.

5. Rok za izvedbo izbranih turističnih pri-
reditev in programov

Rok za izvedbo prireditev iz razpisanega
področja A) je vezan na terminski plan prire-
ditev za leto 2003.

Rok za izvedbo turističnih prireditev in
porabo odobrenih sredstev iz razpisanega
področja B) je 15. november 2003.

II.
1. Rok za predložitev vlog: vloge na raz-

pis pošljite priporočeno s povratnico ali od-
dajte osebno na naslovu Zavod za turizem
Ljubljana, Gregorčičeva 7, Ljubljana, z oz-
nako “Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za
turistične prireditve v Ljubljani”. Komisija bo
upoštevala vloge, ki bodo prispele na se-
dež Zavoda za turizem Ljubljana, Gregorči-
čeva 7, do 23. 6. 2003 do 12. ure.

Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisanem obraz-
cu iz razpisne dokumentacije naročnika (Za-
vod za turizem Ljubljana), sicer vloga ne bo
obravnavana.

2. Odpiranje vlog bo javno dne 23. 6.
2003 ob 13. uri v Klubu 15 Mestne hiše,
Mestni trg 1, Ljubljana.

3. Ponudniki bodo o izidu razpisa obve-
ščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb.

4. Dodatne informacije in razpisno do-
kumentacijo posreduje Mojca Blatnik,
tel. 01/426-71-14, faks 01/425-33-58,
e-pošta: mojca.blatnik@ljubljana-tourism.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tu-
di na www.ljubljana-tourism.si in www.ljub-
ljana.si.

Zavod za turizem Ljubljana

Ob-94439
Zavod za turizem Ljubljana, Gregorčiče-

va 7, Ljubljana, objavlja na podlagi progra-
ma dela Zavoda za turizem Ljubljana za leto
2003, ki ga je sprejel upravni odbor Zavo-
da za turizem Ljubljana na seji 30. 1. 2003
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 66/01, 53/02, 80/02 popr. in 88/02)

javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti

turističnih društev v Mestni občini
Ljubljana za leto 2003

I.
1. Predmet javnega razpisa: predmet

razpisa je sofinanciranje programov aktiv-
nosti turističnih društev v Mestni občini Ljub-
ljana za leto 2003.

2. Vsebina vloge: vloga mora vsebovati
naslednje podatke in dokazila:

– ime in naziv potencialnega prejemnika;
– točen naslov društva, matična in dav-

čna številka društva, ime in priimek odgo-
vorne osebe društva;

– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi de-
javnosti Statističnega urada Republike Slo-
venije;

– fotokopijo potrdila o registraciji, ki ni
starejša od 30 dni;

– program aktivnosti turističnega druš-
tva za leto 2003, ki je potrjen s strani pri-
stojnih organov društva. Program mora biti
vsebinsko in finančno opredeljen, vsebuje
naj tudi predlog za sofinanciranje;

– parafiran vzorec pogodbe;
– poročilo o izvedbi projektov, za katere

je društvo prejelo subvencijo MOL za leto
2002 (obvezno samo za društva, ki so do-
bila subvencijo v letu 2002).

3. Merila in pogoji
Za sredstva lahko kandidirajo vsa turi-

stična društva, ki so registrirana na območ-
ju Mestne občine Ljubljana. Prednost pri
sofinanciranju bodo imela turistična druš-
tva, ki so pridobila status društva, ki deluje
v javnem interesu na področju pospeševa-
nja turizma in programi društev katerih pro-
grami temeljijo na:

– izvajanju aktivnosti društva na podro-
čju spodbujanja lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja tu-
rizma;

– aktivnostih za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine, etnoloških posebnosti,
lokalnih kulinaričnih posebnosti ter urejanju
in olepševanju okolja;

– organiziranju in usklajevanju prireditev;
– izvajanju dejavnosti seznanjanja in izo-

braževanja prebivalstva in mladine o turi-
zmu;

– izvajanju promocijske in informativne
dejavnosti v kraju;

– projektih, ki povezujejo k skupni iz-
vedbi več turističnih in drugih društev oziro-
ma elementov civilne družbe;

– lastni participaciji pri nalogah, ki bodo
izbrane za sofinanciranje.

Ob zaključku programa turistično druš-
tvo poda finančno in vsebinsko poročilo.

4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpo-

lago za sofinanciranje programov dela turi-
stičnih društev za leto 2003, znaša
5,000.000 SIT. Na podlagi naštetih meril in
pogojev bo Zavod za turizem Ljubljana sofi-
nanciral programe aktivnosti turističnih druš-
tev v višini največ 40% celotne vrednosti
programa aktivnosti. Odobrena sredstva bo-
do izvajalcem nakazana praviloma po pre-
dložitvi poročila o realizaciji programa.

5. Rok za izvedbo izbranih programov
Rok za realizacijo programa del in porabo

odobrenih sredstev je 15. november 2003.
II.
1. Rok za predložitev vlog: vloge na raz-

pis pošljite ali oddajte osebno na naslovu
Zavod za turizem Ljubljana, Gregorčičeva
7, Ljubljana, z oznako “Ne odpiraj – Vloga
na javni razpis za programe turističnih druš-
tev na območju MOL”.

Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo
prispele na sedež Zavoda za turizem Ljub-
ljana, Gregorčičeva 7, do 23. 6. 2003 do
12. ure.

Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisanem obraz-
cu iz razpisne dokumentacije naročnika (Za-
vod za turizem Ljubljana), sicer vloga ne bo
obravnavana.
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2. Odpiranje vlog bo javno dne 23. 6.
2003 ob 15. uri v Klubu 15 Mestne hiše,
Mestni trg 1, Ljubljana.

3. Ponudniki bodo o izidu razpisa obve-
ščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb.

4. Dodatne informacije in razpisno do-
kumentacijo posreduje Mojca Blatnik,
tel. 01/426-71-14, faks 01/425-33-58,
e-pošta: mojca.blatnik@ljubljana-tourism.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tu-
di na www.ljubljana-tourism.si in www.ljub-
ljana.si.

Zavod za turizem Ljubljana

Ob-94487
Mestna občina Ljubljana objavlja na

podlagi V. točke (Okvirna vrednost sred-
stev) Javnega razpisa za sofinanciranje pro-
gramov in/ali projektov v MOL za leto 2003
in/ali od leta 2003 do leta 2005 s podro-
čja Mladinske dejavnosti, Preprečevanja
zasvojenosti, Socialnega varstva, zdrav-
stvenega varstva in Projekta Ljubljana Zdra-
vo mesto ter Športa (Uradni list RS,
št. 110-112/02), VI. točke (Okvirna višina
sredstev) Javnega razpisa za zbiranje pred-
logov javnih kulturnih programov in kultur-
nih projektov, ki jih bo v letu 2003 financi-
rala MOL iz dela proračuna, namenjenega
za kulturo (Uradni list RS, št. 5/03) ter IV.
točke (Okvirna višina sredstev) Javnega
razpisa za sofinanciranje raziskovalnih pro-
jektov, znanstvenega oziroma strokovnega
tiska ter znanstvenih oziroma strokovnih
posvetov za potrebe MOL za leto 2003
(Uradni list RS, št. 5/03) okvirno višino
sredstev (v SIT) po posameznih področjih
oziroma podpodročjih:

1. Mladinska dejavnost 26,690.000
2. Preprečevanje zasvojenosti
17,605.000, od tega:
– Vzgojni cilji 8,718.000
– Šola za starše 7,387.000
– Terensko delo 1,500.000
3. Socialno varstvo, zdravstveno varstvo
in Projekt Ljubljana Zdravo mesto
328,616.000, od tega:
– Socialno varstvo 265,026.000
– Zdravstveno varstvo 54,590.000
– Projekt Ljubljana Zdravo
mesto 9,000.000
4. Šport 1.299,429.000, od tega:
– Vrhunski in kakovostni
šport 477,308.000
– Športna rekreacija 50,480.000
– Interesna športna vzgoja
otrok in mladine 172,380.000
– Šport invalidov 5,497.000
– Delovanje športnih
organizacij (ŠD, ŠZL) 62,560.000
– Športne prireditve in
mednarodno sodelovanje 97,900.000
– Spremljajoča strokovna
dejavnost 13,360.000
– Obratovanje športnih
objektov 419,944.000
5. Kultura 526,114.662, od tega:
– Uprizoritvene dejavnosti 198,928.661
– Glasbene umetnosti 57,851.000
– Vizualne umetnosti 35,885.408
– Mladinska kultura 15,366.599
– Intermedijske umetnosti 22,060.000
– Kulturna dediščina 9,000.000

– Investicijsko vzdrževanje
in nakup opreme 17,000.000
– Neprogramski stalni stroški
zasebnih pravnih oseb in
posameznikov 170,022.994

6. Raziskovalni projekti, znanstveni oziroma
strokovni tisk ter znanstveni oziroma
strokovni posveti 49,910.000, od tega:
– Enoletni raziskovalni in
razvojni projekti za potrebe
MOL 44,000.000
– Znanstveni oziroma strokovni
tisk in znanstveni oziroma
strokovni posveti 5,910.000

Mestna občina Ljubljana

Ob-94243
Izobraževalni zavod Hera, Vojkova cesta

1, Ljubljana; OE Kočevje, objavlja

razpis
za pridobitev naziva Predavatelj višje

strokovne šole
1. za program komercialist za naslednje

predmete:
strokovna terminologija v tujem jeziku I.

(anj), strokovna terminologija v tujem jeziku
II (nej), psihologija prodaje, poslovno ko-
municiranje, poslovodenje, poslovna mate-
matika s statistiko, informatika v komercial-
nem poslovanju, trgovinsko poslovanje, go-
spodarsko pravo, trženje, blago in storitve,
organizacija in logistika poslovanja, finan-
ce, stroškovno knjigovodstvo, podjetništvo,
kultura podjetja, praktično izobraževanje;

2. za program promet za naslednje pred-
mete:

strokovna terminologija v tujem jeziku,
poslovno sporazumevanje in vodenje, eko-
nomika in menedžment podjetij, računal-
ništvo in informatika v prometu, varnost v
prometu in varstvo pri delu, matematika s
statistiko, tehnološke značilnosti tovorov v
prometu, pogodbeno pravo, prometni si-
stemi, tehnologija železniškega prometa,
organizacija železniškega prometa, tehno-
logija cestnega prometa, organizacija ce-
stnega prometa, tehnologija prometa, pro-
ge in progovne naprave v železniškem
prometu, urbanizem in cestni promet,
signalno-varnostne in telekomunikacijske
naprave, vlečna in transportna sredstva v
železniškem prometu, vlečna in transportna
sredstva v cestnem prometu, trženje in ko-
mercialno poslovanje v železniškem prome-
tu, trženje in komercialno poslovanje v ce-
stnem prometu, trženje in komercialno po-
slovanje, regulacija prometnih tokov v ce-
stnem prometu, skladiščenje in notranji
transport, špedicija, logistični poslovni si-
stemi, načrtovanje prevozov, praktično izo-
braževanje;

3. za program informatika za naslednje
predmete:

strokovna terminologija v tujem jeziku,
poslovno sporazumevanje in vodenje, eko-
nomika in menedžment podjetja, programi-
ranje, programski praktikum, računalniške
komunikacije in omrežja, podatkovne baze,
operacijski sistemi, dokumentiranje informa-
cijske tehnologije, računalniško vodeni pro-
cesi, svetovanje in tehnična podpora pri
uporabi informacijskih tehnologij, informa-
cijski sistemi, elektronsko poslovanje, raču-

nalniške komponente in periferne naprave,
vzdrževanje sistemske programske opreme,
varovanje računalniških sistemov, oblikova-
nje in priprava gradiv, razvoj programskih
aplikacij, sodobne telekomunikacije, multi-
mediji, praktično izobraževanje;

4. za program strojništvo za naslednje
predmete:

strokovna terminologija v tujem jeziku,
poslovno sporazumevanje in vodenje, eko-
nomika in management podjetja, računal-
ništvo in informatika, varstvo pri delu in
varstvo okolja, tehniški predpisi in projekti-
ranje, mehanika, kakovost in zanesljivost
prizvodnje, tehnologija, avtomatizacija in
robotika, snovanje-konstruiranje in avtoma-
tizacija orodij, izdelava-preizkušanje in
vzdrževanje orodij, energetika, gradiva,
elektrotehnika, marketing v strojništvu,
praktično izobraževanje.

Naziv predavatelja višje šole bo pode-
ljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane po-
goje glede:

– izobrazbe – Odredba o smeri strokov-
ne izobrazbe predavateljev in drugih stro-
kovnih delavcev v programu za pridobitev
višje strokovne izobrazbe komercialist (Ur.
l. RS, št. 1/00), promet (Ur. l. RS,
št. 72/01), informatika (Ur. l. RS, št.15/03),
strojništvo (Ur. l. RS, št. 33/96);

– delovnih izkušenj – Zakon o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 12/96);

– vidnih dosežkov na strokovnem podro-
čju – Kriteriji za določitev vidnih dosežkov
na strokovnem področju za pridobitev nazi-
va predavatelj višje šole (Ur.l. RS,
št. 27/96).

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh po obja-
vi razpisa na naslov: Izobraževalni zavod He-
ra, Vojkova 1, Ljubljana. Kandidati bodo o
pridobitvi naziva obveščeni po končanem
uradnem postopku.

Dodatne informacije lahko dobite po te-
lefonu 01/23-44-430, med 9. in 12.uro.

Izobraževalni zavod Hera Ljubljana

Ob-94524

Sklep o izboru
odvodnja, čiščenje in celovita
vodooskrba v povodju Pake

magistralni vodovod
Velenje–Šoštanj

Slovenija
1. Številka objave: EuropeA-

id/114665/D/W/SI.
2. Datum objave razpisa: 24. januar

2003.
3. Število in nazivi posameznih sklopov:

en sklop: odvodnja, čiščenje in celovita vo-
dooskrba v povodju Pake, magistralni vo-
dovod Velenje Šoštanj, št.
2000/SI/16/P/PE/003/2.

4. Pogodbena vrednost: 1,065.483,45
EUR.

5. Datum izbora: 1. april 2003.
6. Število prejetih ponudb: 4.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudni-

ka: SCT d.d. Slovenska 56, SI – 1000 Ljub-
ljana.

V imenu ponudbenega konzorcija z NI-
VO d.d. Celje (Slovenija).

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
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Ob-94525

Works Contract Award Notice
Wastewater Treatment and Upgrading
of Sustainable Water Supply System of

Paka River Basin Main Water Supply
Network System Velenje–Šoštanj

Slovenia

1. Publication reference: EuropeA-
id/114665/D/W/SI.

2. Publication date of the procurement
notice: 24th January 2003.

3. Lot number and lot title: Single lot:
Wastewater Treatment and Upgrading of
Sustainable Water Supply System Of Paka
River Basin, Main Water Supply Network
System Velenje – Šoštanj, No.
2000/SI/16/P/PE/003/2

4. Contract value: EUR 1.065.483,45.
5. Date of award of the contract: 1st

April 2003.
5. Number of tenders received: 4.
6. Name and address of successful ten-

derer: SCT d.d., Slovenska 56, SI – 1000
Ljubljana.

On behalf of the Joint Venture with NI-
VO d.d. Celje (Slovenia).

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Ob-94229

Odbor za Štrekljevo nagrado objavlja

razpis
za zbiranje predlogov za podelitev
Štrekljeve nagrade za leto 2003
Nagrado podeljujemo posameznikom in

skupinam za življenjsko delo ali izjemne
dosežke na področju zbiranja in ohranja-
nja slovenskega ljudskega blaga v besedi
in pesmi.

Letno podelimo eno nagrado.
Štrekljevo nagrado bomo podelili 28.

septembra 2003 na Štrekljevih večerih.
Kandidate za Štrekljevo nagrado lahko

predlagajo posamezniki, skupine in prav-
ne osebe.

Dobitnik prejme poleg diplome in pisne
utemeljitve tudi denarno nagrado.

Nagrajenca bo med prispelimi predlogi
izbral Odbor za Štrekljevo nagrado.

Predloge z utemeljitvijo pošljite najka-
sneje do 14. junija 2003 na sedež Odbora
za Štrekljevo nagrado Občina Komen, Ko-
men 86, 6223 Komen, z oznako: »Štre-
kljeva nagrada«.

Občina Komen

Št. 01/2003 Ob-94323

Na podlagi Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in
14/95), Statuta Občine Brežice, sprejete-
ga na 5. redni seji Občinskega sveta obči-
ne Brežice dne 10. 5. 1999 in Zakona o
pospeševanju turizma (Uradni list RS,
št. 57/98 in 21/02) in 11. člena Statuta
Zavoda za turizem občine Brežice in spre-
jetega pravilnika za sofinanciranje letnih tu-
rističnih programov in projektov turističnih
društev v Občini Brežice na 7. redni seji
Sveta zavoda za turizem občine Brežice
dne 11. 2. 2003, Zavod za turizem občine
Brežice, Topliška cesta 35, 8251 Čatež
ob Savi, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje letnih turističnih
programov in projektov turističnih

društev v Občini Brežice
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje dela

stroškov namenjenih za sofinanciranje let-
nih programov in projektov turistične dejav-
nosti turističnih društev in projektov turistič-
nih društev na območju Občine Brežice. To
so praviloma programi in projekti z nasled-
njimi vsebinami:

– izvajanje promocijskih in informativnih
aktivnosti lokalnega in širšega pomena s
strani turističnih društev;

– predstavitev turistične ponudbe turi-
stičnih društev na raznih sejmih in drugih
prireditvah, sprejemanje, informiranje turi-
stov in obiskovalcev (vodenje) ipd.;

– izdajanje promocijskega materiala turi-
stičnih društev: prospekt, brošura, videoka-
seta, razglednice ipd.;

– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja tu-
rizma: organizacija in izvedba raznih nate-
čajev (npr. »Najbolj urejeno dvorišče!«) ipd.;

– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine, urejanju in olepševa-
nju okolja ter oblikovanje turističnih produk-
tov s področja rekreacijskih aktivnosti: ure-
janje in vzdrževanje piknik prostorov, kole-
sarskih in sprehajalnih poti, razglednih točk,
klopi za počitek sprehajalcev, turistične sig-
nalizacije, čistilne akcije ipd.;

– organiziranje in sodelovanje pri orga-
nizaciji turističnih prireditev lokalnega in šir-
šega pomena (npr. karneval, sejem, kmeč-
ki praznik, pastirske igre ipd.);

– aktivnosti za zagotavljanje turističnega
podmladka: organizacija delavnic za otroke
in mladino (npr. eko–šola ipd.);

– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za
namene pospeševanja turizma: organizira-
nje raznih delavnic, predavanj, predstavitev
(npr. oblikovanje izdelkov domače obrti, po-
topisna predavanja, predstavitve turističnih
krajev in območij ipd.);

– investicije in investicijsko vzdrževanje
objektov in infrastrukture javnega pomena
za potrebe turističnih dejavnosti turističnih
društev (vzdrževanje poti ipd.);

– projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi
več turističnih in drugih društev oziroma ele-
mentov civilne družbe (TIC, izdaja promocij-
skega materiala in ostali projekti, ki zajema-
jo območje celotne občine, oblikovanje tu-
rističnih proizvodov in celoletne turistične
ponudbe).

1.1. Zavod želi z razpisom spodbuditi:
sodelovanje turističnih društev kot pomem-
bnega člena turističnega razvoja v Občini
Brežice za razvoj ter uvajanje novih turistič-
nih proizvodov, ki bodo prispevali k izbo-
ljšanju atraktivnosti celovite turistične po-
nudbe turistične Občine Brežice in tistih do-
polnilnih proizvodov, ki predstavljajo izbo-
ljšanje kakovosti in atraktivnosti integralnega
turističnega proizvoda.

1.2. Zavod bo sofinanciral naslednje
upravičene stroške največ dveh programov
oziroma projektov: zavod bo posameznemu
predlagatelju sofinanciralo največ dva pro-
jekta. V primeru, da se prijavlja z dvema
projektoma, mora oddati dve vlogi.

Upravičeni stroški so stroški, ki jih bo
sofinanciral Zavod in so usklajeni s pravili o
dodeljevanju državnih pomoči.

Sofinancirajo se naslednji upravičeni
stroški:

– stroški v zvezi z izvajanjem programov
ali projektov opredeljenih v 1. točki,

– materialne in nematerialne investicije
vezane na program ali projekt:

– materialne investicije: informativne
in usmerjevalne table, računalniška opre-
ma,

– nematerialne investicije: zaščita la-
stnih in nakup patentov, know-howa, licenc,
nepatentirano tehnično znanje, če je to po-
trebno za realizacijo predloženega projek-
ta,

– stroške svetovanja za pripravo in iz-
vedbo programa ali projekta,

– stroške usposabljanja lastnih kadrov za
pripravo in izvajanje programa ali projekta
(stroški predavatelja oziroma inštruktorja,
potni stroški inštruktorja oziroma oseb, ki
se usposabljajo, del stroškov plače delav-
ca, ki se usposablja…),

– stroške tržnih raziskav, izdelave pro-
jektnih študij, pridobivanje benchmarking in-
formacij,

– stroške promocije proizvodov in stori-
tev:

– izdelava promocijskega materiala,
– nastop na določenem sejmu ali raz-

stavi (stroški najetja, postavitve in delovanje
stojnic).

1.3. Pogoji sodelovanja: na razpis za so-
financiranje letnih turističnih programov in
projektov turističnih društev v Občini Breži-
ce se lahko prijavijo:

Turistična društva, ki izpolnjuje nasled-
nje pogoje:

– da imajo sedež na območju Občine
Brežice,

– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,

plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
– da imajo zagotovljene materialne, pro-

storske, kadrovske in organizacijske pogo-
je za realizacijo načrtovanih aktivnosti na
področju turizma,

– da izvajajo organizirano redno dejav-
nost,

– da so pridobili oziroma so v postopku
pridobivanja statusa društva, ki deluje v jav-
nem interesu na področju pospeševanja tu-
rizma.

1.4. Merila za izbiro projektov
Popolne vloge bo ocenila strokovna ko-

misija v skladu z naslednjimi merili:

Merila za izbor projekta Število točk

1. Utemeljenost projekta do 20
2. Ocena projekta: splošna,
tržna naravnanost do 60
3. Finančna konstrukcija do 20
Skupaj 1–3 do 100

2. Višina sredstev
Višina nepovratnih sredstev, ki bo na raz-

polago za sofinanciranje, znaša 4,000.000
SIT. Sredstva bremenijo proračunsko po-
stavko 9601 zavoda za leto 2003.

Vsak upravičeni strošek, predviden v
vlogi društva na razpis, je potrebno ob
predložitvi poročila o izvedbi projekta do-
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kazati z računom in dokazilom o plačilu.
Vsak upravičenec lahko pridobi največ 20
odstotkov razpoložljivih sredstev. Sofinan-
ciranje bo znašalo največ do 50% izkaza-
nih upravičenih stroškov, razen v primeru
materialnih in nematerialnih investicij, kjer
bo znašalo sofinanciranje do 15% vred-
nosti investicije, vendar ne more preseči
pogodbenega zneska. V primeru, da je
na voljo manj sredstev, strokovna komisi-
ja prejemnikom linearno zniža odobrena
sredstva.

V primeru, da so v zaključnem finančnem
obračunu projekta izkazani stroški, ki so ma-
njši od stroškov predvidenih v vlogi podjetja
na razpis, se znesek sofinanciranja s strani
Zavoda sorazmerno zmanjša, v skladu z
odobrenim odstotkom sofinanciranja.

3. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena raz-

pisana sredstva, je proračunsko leto 2003.
4. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu z navodili iz

razpisne dokumentacije, mora biti dostav-
ljena na naslov: Zavod za turizem občine
Brežice, Topliška 35, 8251 Čatež ob Savi,
do vključno 30. 6. 2003 (velja poštni žig
do vključno 29. 6. 2003 ali oddaja v pisar-
ni Zavoda za turizem občine Brežice, To-
pliška 35, 8251 Čatež ob Savi, najkasneje
do 30. 6. 2003 do 12. ure) v zaprti ovojni-
ci pod oznako »Ne odpiraj – vloga na raz-
pis«, z navedbo naslova »Sofinanciranje let-
nih turističnih programov in projektov turi-
stičnih društev v Občini Brežice« in števil-
ko objave razpisa v javnem glasilu na
prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele pra-
vočasno in ne bodo pravilno opremljene,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnje-
ne prosilcem.

5. Datum odpiranja vlog: odpiranje pri-
spelih vlog ni javno in bo najkasneje do
15. 7. 2003.

6. Obveščanje o izboru: predlagatelji bo-
do o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30
dni od datuma odpiranja vlog.

7. Razpisna dokumentacija: razpisna do-
kumentacija (navodila in obrazci) je na voljo
na internet naslovu: http://www.turi-
zem-brezice.info/razpis ali na sedežu Zavo-
da za turizem občine Brežice.

Dodatne informacije so na voljo vsak to-
rek in četrtek od 10. do 12. ure po
tel. 07/49-36-777, kontaktna oseba: Moj-
ca Tršelič.

Morebitna vprašanja je mogoče posre-
dovati kontaktni osebi tudi po elektronski
pošti: turizem-brezice@siol.net oziroma po
faksu 07/49-35-510.

Zavod za turizem občine Brežice bo or-
ganiziral informativni dan za zainteresirana
društva, ki bo v torek, 10. 6. 2003 ob 12.
uri v prostorih Razvojnega centra Brežice,
(multimedijska dvorana, 2. nadstropje), Trg
izgnancev 2, 8250 Brežice.

Zavod za turizem občine Brežice

Št. 65-1/2003 Ob-94324
Občina Sežana na podlagi 10. člena Za-

kona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in
na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinancira-
nju športa v Občini Sežana (Uradni list RS,
št. 16/03) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2003, ki jih
bo v letu 2003 občina sofinancirala iz

občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna

društva, njihova združenja in drugi subjekti,
ustanovljeni na podlagi zakona o zavodih,
zakona o društvih in zakona o gospodar-
skih družbah, če imajo v svoji dejavnosti
registrirano izvajanje športnih dejavnosti.

2. Iz proračunskih sredstev se bodo so-
financirali naslednji programi:

a) športna vzgoja otrok, mladine in štu-
dentov (»Zlati sonček«, »Športna značka«,
tečaji plavanja, programi, ki imajo značaj
redne vadbe ipd.),

b) programi športne rekreacije in športa
invalidov,

c) programi kakovostnega športa, ki ima-
jo značaj redne vadbe, programi za šport
nadarjenih otrok in mladine,

d) programi vrhunskega športa,
e) programi izpopolnjevanja strokovnih

kadrov,
f) drugi, za šport pomembni programi v

občini na osnovi pravilnika o sofinanciranju.
3. Predlagatelji programov morajo po-

sredovati natančen opis programa s predvi-
denim številom udeležencev, krajem izvaja-
nja programa in urnikom ter seznamom stro-
kovnega kadra.

4. Program mora biti finančno ovredno-
ten z navedenimi viri sofinanciranja.

5. Predlagatelji morajo ob prijavi predlo-
žiti poročilo o realizaciji programa v prete-
klem letu s finančnim poročilom.

6. Rok za prijavo na razpis je do 6. 6.
2003.

7. V roku prispele prijave bodo ovredno-
tene v skladu z merili za vrednotenje finan-
ciranja programov športa, ki se sofinancira-
jo iz občinskega proračuna.

8. Z izbranimi izvajalci športnih progra-
mov se sklene pogodba, ki jo podpišejo
župan Občine Sežana, direktor Zavoda za
šport in izvajalec programa.

9. Občina Sežana bo za izvajanje izbra-
nih programov nakazovala redne mesečne
dotacije Zavodu za šport, ki bo izvajalcem
programov zagotavljal finančna sredstva v
skladu s pogodbo.

10. Prijave je potrebno poslati na naslov:
Zavod za šport Sežana, Kosovelova 5, kjer
so na tel. 05/730-14-80 na voljo tudi po-
drobnejše informacije.

Občina Sežana

Ob-94362
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju

sredstev za pospeševanje in razvoj kmetij-
stva v Občini Mozirje (Uradno glasilo Zgor-
njesavinjskih občin, št. 3/01) in Odloka o
proračunu Občine Mozirje za leto 2003
(Uradni list RS, št. 27/03) objavljamo

javni razpis
o dodeljevanju sredstev za

pospeševanje in razvoj kmetijstva
I. Predmeti razpisa
1. Okoljevarstveni program
Skupna razpisana vsota je 7,800.000

SIT. Pogoji stopnje koncentracije živali ne
sme presegati 2 GVŽ na hektar.

– višina podpore za oddanega govejega
pitanca je za odkup 12.000 SIT po glavi,

– višina podpore za oddano ovco je za
odkup 2.500 SIT po repu,

– višina podpore za pašno pitanje volov
in telic za oddan odkup je 22.000 SIT po
glavi.

Razpis velja do porabe sredstev.
2. Regresiranje licenciranih plemenskih

ovnov in žrebcev
Skupno razpisana vsota je 800.000 SIT.
– višina podpore za plemenskega žreb-

ca po glavi je 180.000 SIT,
– višina podpore za plemenskega ovna

je 20.000 SIT po repu.
Razpis velja do porabe sredstev.
3. Podpore za delno pokrivanje prispev-

kov pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja na višinskih in strmih kmetijah.

Skupna razpisana vsota je 200.000 SIT.
– višina podpore je do 2.000 SIT me-

sečno za eno osebo na višinski oziroma
strmi kmetiji.

Razpis velja do porabe sredstev.
4. Pospeševanje dopolnilnih dejavnosti

– čebelarstvo
Višina razpisanih sredstev je 360.000

SIT.
Upravičenci so registrirane čebelarske

družine. Namen podpore je zdravstveno var-
stvo čebeljih družin.

Razpis velja do porabe sredstev.
5. Kmetijsko pospeševalna dejavnost in

izobraževanje
Višina razpisanih sredstev je 830.000

SIT.
Sredstva so namenjena za sofinancira-

nje:
– izobraževanja v kmetijstvu in gozdar-

stvu,
– analiz vzorcev zemlje, krme,
– testiranje škropilnic,
– kmetijsko pospeševalna dejavnost.
Razpis velja do porabe sredstev.
II. Upravičenci
Na razpis lahko kandidirajo fizične ali

pravne osebe, ki imajo stalno bivališče in
sedež na območju Občine Mozirje in ta
sredstva na tem območju tudi koristijo.

Upravičenec lahko s posebnim poobla-
stilom ali pogodbo o sodelovanju pooblasti
pravno ali fizično osebo za uveljavitev razpi-
snih podpor.

Zahtevke za izplačilo sredstev z zahteva-
no dokumentacijo vlagajo upravičenci ali nji-
hovi pooblaščenci v njihovem imenu in za
njihov račun.

III. Dokumentacija
Za odobritev razpisnih podpor mora

upravičenec predložiti:
Pod točko 1.
– potrdilo področne KSS, da koncentra-

cija živali ne presega 2 GVŽ/ha,
– dokument o odkupu živali (klavnični za-

pisnik).
Če uveljavlja podporo pooblaščenec,

potrdi KSS na seznamu upravičencev, da
koncentracija živali pri posameznih upravi-
čencih ne presega 2 GVŽ na hektar.

Pod točko 2.
– potrdilo o licencirani živali, ki ga izda

pooblaščeni zavod,
– pozitivno mnenje KSS, da se vključuje

v razvoj živinoreje v občini.
Pod točko 3.
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– potrdilo o statusu višinske oziroma str-
me kmetije, ki ga izda UE,

– izjavo, da je kmetijstvo edini vir preživ-
ljanja, ki jo overi KSS,

– potrdilo o plačanih prispevkih SPIZ.
Pod točko 4.
– vrednoten program društva čebelarjev

za varstvo čebeljih družin.
Pod točko 5.
– vrednoten program dela,
– poročilo o izvedenem programu za

preteklo leto, če so že bila prejeta sredstva
iz občinskega proračuna za ta namen.

Upravičenci predložijo program dela za
tekoče leto, ob zaključku leta pa poročilo o
izvedenem programu.

IV. Rok za prijavo
Razpis velja do porabe sredstev.
Rok za vložitev vlog je 30 dni po objavi

tega razpisa.
Vloge z zahtevanimi dokazili vložite na

naslov: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje – Odbor za kmetijstvo, goz-
darstvo, lovstvo in ribištvo.

V. Koriščenje sredstev
Upravičenost zahtevkov bo potrdil Od-

bor za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ri-
bištvo pri Občinskem svetu občine Mozirje.

Namensko uporabo sredstev spremlja in
preverja občinska uprava.

V primeru nenamenske porabe sredstev,
mora prejemnik sredstva vrniti v roku 15 dni
od ugotovitve z zakonskimi zamudnimi obre-
sti za ves čas koriščenja sredstev.

Občina Mozirje
Občinska uprava

Ob-94517

Javni razpis
za izbiro soinvestitorja za izgradnjo
kulturno-gostinskega objekta v Sv.

Petru
1. Predmet razpisa
1.1. Predmet javnega razpisa je sofinan-

ciranje izgradnje kulturno-gostinskega ob-
jekta v Krajevni skupnosti Sv. Peter/Občina
Piran, na parc. št. 1059, k.o. Raven, ki je v
lasti investitorja.

Izgradnja obsega prenovo, rekonstruk-
cijo in posodobitev obstoječega kultur-
no-gostinskega objekta v Svetem Petru 76.

Investitor nameravane investicije je KS
Sveti Peter.

1.2. Investitor je pričel z gradnjo v letu
2002, zaključiti pa jo namerava konec leta
2004.

1.3. S tem javnim razpisom investitor
išče soinvestitorja za izgradnjo gostinskega
dela objekta.

2. Načrtovana finančna konstrukcija za
naložbo

2.1. Sredstva za izgradnjo prispevata in-
vestitor Krajevna skupnost Sveti Peter in iz-
brani soinvestitor za gostinski del v celoti in
del skupnih naprav.

2.2. Medsebojne pravice in obveznosti
bosta investitor in soinvestitor uredila s po-
sebno pogodbo o najemu.

3. Obvezna vsebina ponudbe/vloge
3.1. Zainteresirani ponudniki naj v svojih

ponudbah/vlogah natančno navedejo:
– natančen naslov ponudnika;
– natančno vsebino - predmet soinvesti-

torja, z navedbo višine vlaganja;

– pogoje investiranja;
– dokazila o registraciji dejavnosti in do-

sedanjih referencah na področju gostinstva.
4. Merila za ocenjevanje ponudb/vlog
Prednost pri ocenjevanju in izbiri soinve-

stitorja bodo imeli tisti zainteresirani vlaga-
telji, ki bodo izkazali:

– višji soinvestitorski delež pri naložbi;
– boljše pogoje investiranja;
– boljše reference;
– morebitne zanimive predloge glede or-

ganiziranja gostinske ponudbe v novem kul-
turno-gostinskem objektu.

5. Rok za predložitev ponudb/vlog
5.1. Ponudbe/vloge je potrebno poslati

s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati
osebno v zapečateni kuverti na naslov: Kra-
jevna skupnost Sveti Peter, Sveti Peter 76,
6333 Sečovlje, Komisija za ocenitev po-
nudb soinvestitorjev, s pripisom: ponudba
za soinvestiranje kulturno-gostinskega ob-
jekta (ne odpiraj).

Na levem zgornjem robu kuverte mora biti
čitljivo izpisan natančen naslov pošiljatelja.

5.2. Obravnavane bodo ponudbe, ki bo-
do prispele do 20. 6. 2003.

Prepozno prispele ponudbe in ponud-
be, prejete v nepravilno označenih kuver-
tah, bodo vrnjene pošiljateljem neodprte.

6. Odpranje ponudb/vlog
Odpiranje pravočasno prispelih in pravil-

no označenih ponudb bo dne 26. 6. 2003
ob 18. uri v prostorih Krajevne skupnosti
Sveti Peter v Svetem Petru 76, 6333 Se-
čovlje. Odpiranje ponudb bo vodila s strani
predsednika Sveta KS imenovana komisija.
Komisija bo pristojna za izdelavo analize pri-
spelih ponudb/vlog in za pripravo predloga
o izboru najugodnejšega ponudnika.

7. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Svet Krajevne skupnosti bo na podlagi

predloga komisije sprejel sklep o izboru po-
nudnika, in sicer v roku 30 dni od dneva
odpiranja ponudb. Ponudniki pa bodo ob-
veščeni o izbranem ponudniku v roku na-
daljnjih 10 dni.

8. Kontaktna oseba
Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo

tehnično investicijsko dokumentacijo ter do-
datne informacije na sedežu Krajevne sku-
pnosti Sveti Peter ob sredah in četrtkih od
19. do 20. ure (tel. 05/672-51-40), oziro-
ma pri predsedniku Sveta KS, Marjanu Gu-
ziču, tel. 05/672-60-16.

9. Negativna odločitev
Naročnik si pridržuje pravico, da ne

sprejme nobene ponudbe prispele na pod-
lagi tega razpisa.

Krajevna skupnost Sveti Peter

Razpisi delovnih
mest

Št. 13/03 Ob-94230
Svet osnovne šole Milke Šobar - Nata-

še, Kurirska steza 8, 8340 Črnomelj, razpi-
suje prosto delovno mesto,

ravnatelja/ice.
Razpisni pogoji: kandidati morajo za ime-

novanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati
splošne zakonske in posebne pogoje, skla-

dno s 53. in 145. členom Zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja-ZOFVI (Ur. I. RS, št. 12/96, 23/96 in
22/00 ter 43. členom Zakona o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja-ZOFVI-A
(Ur. I. RS, št. 64/01).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobno-
sti za uspešno vodenje zavoda.

Mandat bo trajal 5 let.
Začetek dela je 1. 9. 2003.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

zahtevanih pogojev, s kratkim življenjepi-
som, dosedanjem delu ter programom raz-
voja in dela za mandatno obdobje pošljite
najpozneje v 8 dneh po objavi na naslov
Svet OŠ Milke Šobar – Nataše, Kurirska
steza 8, 8340 Črnomelj, s pripisom Za raz-
pis ravnatelja/ice.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.

Osnovna šola Milke Šobar – Nataše
Črnomelj

Ob-94254
Osnovna šola Podčetrtek razpisuje za

šolsko leto 2003/2004 prosto delovno me-
sto:

učiteljice/učitelja športne vzgoje
za določen čas, s polnim delovnim ča-

som.
Začetek dela je 1. 9. 2003.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, do-

ločene z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja. Prijave in do-
kazila o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8
dneh po objavi na naslov OŠ Podčetrtek,
Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek.

Kandidate bomo obvestili o izboru v za-
konitem roku.

Osnovna šola Podčetrtek

Ob-94321
Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. -

Azienda pubblica Komunala Isola, S.r.l., In-
dustrijska cesta 8, 6310 Izola, razpisuje v
skladu s 27. členom Statuta podjetja ter na
podlagi sklepa nadzornega sveta podjetja z
dne 13. 5. 2003 dela in naloge

direktorja podjetja.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev

po Zakonu o delovnih razmerjih in splošnih
pogojev po Zakonu o gospodarskih družbah
izpolnjevati še naslednje:

– da ima najmanj VI. stopnjo strokovne
izobrazbe komunalne, gradbene, pravne
smeri, ekonomske ali druge ustrezne te-
hnične smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na vodstvenih delih.

Direktor bo imenovan za mandatno ob-
dobje 4 let.

Kandidat mora k pisni prijavi priložiti na-
slednja dokazila:

– potrdilo o državljanstvu (fotokopija ose-
bnega dokumenta),

– potrdilo o nekaznovanosti v skladu s
prvo alineo 4. točke 246. člena ZGD (origi-
nalno potrdilo, ki ne sme biti starejše od 30
dni),

– overjena fotokopija dokazila o izobrazbi,
– potrdilo o delovnih izkušnjah.
Pisne prijave morajo kandidati poslati v

zaprti kuverti z označbo »Javni razpis - ne
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odpiraj«, na naslov JP Komunala Izola,
d.o.o. - Komunala Isola, S.r.l., Industrijska
cesta 8, 6310 Izola, za nadzorni svet podje-
tja, v roku 8 dni od dneva te objave.

Javno podjetje Komunala Izola,
d.o.o.

Azienda pubblica Komunala Isola,
S.r.l.

Št. 165-1/02 Ob-94325
Ministrstvo za pravosodje na podlagi 6.

in 12. točke Navodila o poravnanju v kazen-
skih zadevah (Uradni list RS, št. 59/99)
objavlja javni poziv za zbiranje dodatnih pri-
jav kandidatov za poravnalna območja Vi-
šjega državnega tožilstva v Kopru in Višjega
državnega tožilstva v Mariboru, in sicer:

– 1 poravnalec za območje Okrajne-
ga sodišča v Piranu,

– 2 poravnalca za območje Okrajne-
ga sodišča v Kopru,

– 2 poravnalca za območje Okrajne-
ga sodišča v Lendavi,

– 2 poravnalca za območje Okrajne-
ga sodišča v Gornji Radgoni,

– 1 poravnalec za območje Okrajne-
ga sodišča v Ljutomeru.

Rok za vložitev prijav je petnajst dni od
dneva objave tega poziva.

Zainteresirani kandidati oddajo prijave
skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, ki
so določeni v 8. točki navodila o poravna-
nju v kazenskih zadevah na naslednje na-
slove višjih državnih tožilstev:

– Višje državno tožilstvo v Kopru, Ferrar-
ska 8, 6000 Koper;

– Višje državno tožilstvo v Mariboru, Ul.
talcev 24, 2000 Maribor.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 24 Ob-94361
Svet javnega socialno varstvenega zavo-

da Dom počitka Mengeš razpisuje prosto
delovno mesto

direktorja Doma počitka Mengeš
za dobo štirih let.
Za direktorja Doma počitka Mengeš je

lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih,
z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še
naslednje:

– višja ali visoka izobrazba v skladu z
69. členom in drugim odstavkom 56. člena
zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 54/92, 56/92, 42/94 – odločba US in
41/99),

– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– in strokovni izpit za delo na področju

socialnega varstva.
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju po-

gojev in program dela doma pošljite v osmih
dneh od objave razpisa na naslov: Dom po-
čitka Mengeš, Glavni trg 13, 1234 Men-
geš, z oznako »Prijava na razpis«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.

Svet zavoda Dom počitka Mengeš

Ob-94384
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana, Jamo-

va 39, razpisuje mesto
1. vodje odseka za inteligentne siste-

me.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,

morajo poleg z zakonom določenih splo-
šnih pogojev za vodilne raziskovalne delav-
ce izpolnjevati še naslednje:

– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih sku-

pin na ožjem raziskovalnem področju ter pri
vodenju dela in vzgoji kadrov na tem podro-
čju,

– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti

življenjepis, znanstveno in strokovno biblio-
grafijo in programsko usmeritev.

Izbrani kandidat bo moral predstaviti
Znanstvenemu svetu Instituta programsko
usmeritev ožjega raziskovalnega področja,
ki mora vsebovati poleg programa dela še
kadrovsko sestavo, organizacijo in sredstva
za izvajanje.

Izbrani kandidat bo imenovan za štiri le-
ta.

Pisne prijave na razpis z dokazili o izpol-
njevanju pogojev bomo sprejemali 15 dni
po objavi na naslov: Institut “Jožef Stefan“,
Sekretariat, Jamova 39, Ljubljana.

Institut Jožef Stefan

Ob-94433
Svet vzgojno izobraževalnega zavoda

Osnovna šola Polzela, Polzela 10, razpisuje
delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkci-

jo ravnatelja izpolnjevati splošne pogoje in
posebne pogoje, skladno s 53. in 145. čle-
nom Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 12/96, 23/96, in 22/00) ter 43. čle-
nom Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št.
64/01).

Kandidat mora imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobno-
sti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5
let.

Predviden začetek dela bo 1. septem-
bra 2003 oziroma skladno s sklepom o ime-
novanju oziroma skladno s soglasjem mi-
nistra k imenovanju.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih iz-
kušnjah, kratkim življenjepisom ter progra-
mom oziroma vizijo razvoja ter dela šole za
mandatno obdobje pošljite najkasneje v 8
dneh po objavi na naslov: Svet zavoda
Osnovne šole Polzela, Polzela 10, 3313
Polzela, z oznako »Prijava na razpis za rav-
natelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Polzela

Druge objave

Ob-94478
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo za okolje, prostor in energijo, Du-
najska 48, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-74-00.

2. Predmet razpisa je: informativno zbi-
ranje prijav za občasno strokovno sve-
tovanje na področju priprave in vodenja
investicijskih projektov lokalne gospo-

darske javne infrastrukture na področju
varstva okolja ter varstva in urejanja vo-
da, v obdobju 2004-2006.

3. Strokovno svetovanje bo obsegalo v
povprečju predvideno število 320 ur letno
na kandidata in bo obsegalo sledeče nalo-
ge:

– strokovni pregled projektno investicij-
ske dokumentacije investicijskih projektov,
ki so prijavljeni za sofinanciranje s sredstvi
proračuna Republike Slovenije in progra-
mov Evropske komisije;

– pomoč pri pripravi in pregledu vlog za
sofinanciranje investicijskih projektov s
sredstvi programov Evropske komisije;

– pomoč pri pripravi projektnih nalog za
strokovne naloge na področju investicij lo-
kalne gospodarske javne infrastrukture na
področju varstva okolja;

– pomoč pri pripravi investicijskih pro-
jektov na področju varstva in urejanja voda,
ki se financirajo s sredstvi Sklada za vode;

– pomoč pri izvajanju strokovnih delav-
nic za lokalne skupnosti in javne službe;

– in ostale naloge pri pripravi in izvajanju
investicijskih projektov.

4. Zahtevani pogoji, znanja, izkušnje in
usposobljenost kandidatov za občasna stro-
kovna svetovanja:

4.1. univerzitetni diplomirani ekonomisti,
z znanjem angleškega jezika in

s poznavanjem:
– slovenske zakonodaje na področju so-

financiranja s sredstvi javnih financ, t.j. Pro-
računa Republike Slovenije in občinskih
proračunov;

– zakonodaje in smernic Evropske ko-
misije na področju sofinanciranja s sredstvi
programov Evropske komisije;

– metodologij vrednotenja eksternih
stroškov varstva okolja in koristi ter oportu-
nitetnih stroškov investicijskih projektov na
področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja odpadnih komunalnih in padavin-
skih voda ter ravnanja z odpadki;

z izkušnjami:
– pri pripravi investicijskih programov,

skladno z Uredbo o enotni metodologiji za
izdelavo programov za javna naročila inve-
sticijskega značaja (Ur. l. RS, št. 82/98,
86/98, 43/99) in Uredbo o enotni meto-
dologiji za izdelavo programov za javna na-
ročila investicijskega značaja za objekte in
naprave javnih služb varstva okolja (Ur. l.
RS, št. 115/02), za investicijske projekte
na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih in pada-
vinskih voda ter ravnanja z odpadki;

– pri izdelavi “cost-benefit” analiz (vre-
dnotenje eksternih stroškov in koristi in
oportunitetnih stroškov) za investicijske pro-
jekte na področju oskrbe s pitno vodo, od-
vajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda ter ravnanja z odpadki;

– pri preverjanju finančne stabilnosti po-
djetij;

z izkazovanjem usposobljenosti kot so:
– univerzitetna diploma ekonomske

smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na po-

dročju izdelave investicijskih programov za
investicije na področju komunalne infras-
trukture – oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih in padavin-
skih voda ter ravnanja z odpadki;
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– izdelava investicijskih programov, skla-
dno z Uredbo o enotni metodologiji za izde-
lavo programov za javna naročila investicij-
skega značaja (Ur.l.RS, št. 82/98, 86/98,
43/99) in skladno z Uredbo o enotni meto-
dologiji za izdelavo programov za javna na-
ročila investicijskega značaja za objekte in
naprave javnih služb varstva okolja (Ur. l.
RS, št. 115/02), za investicijske projekte
na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih in pada-
vinskih voda ter ravnanja z odpadki, v ob-
dobju zadnjih 3 let;

– izdelava investicijskih programov za in-
vesticijske projekte na področju oskrbe s
pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunal-
nih odpadnih in padavinskih voda ter ravna-
nja z odpadki, ki so bili odobreni za sofinan-
ciranje s sredstvi programov Evropske ko-
misije, v obdobju zadnjih 4 let;

4.2 univerzitetni diplomirani inženirji
gradbeništva (smer hidrotehnika ali komu-
nalna), z znanjem angleškega jezika in

s poznavanjem:
– slovenske zakonodaje na področju var-

stva okolja, urejanja prostora in graditve ob-
jektov ter projektiranja objektov na podro-
čju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čišče-
nja komunalnih odpadnih in padavinskih vo-
da ter ravnanja z odpadki,

– evropske zakonodaje in smernic za im-
plementacijo standardov varstva okolja (Di-
rektiv) na področju oskrbe s pitno vodo,
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
in padavinskih voda ter ravnanja z odpadki;

– sodobnih tehnologij sistemov čiščenja
pitnih in odpadnih voda ter ravnanja z od-
padki, ki ustrezajo standardom varstva oko-
lja EU;

z izkušnjami:
– pri projektiranju objektov (izdelavi

pred-investicijskih in investicijskih študij,
idejnih projektov in projektov za pridobitev
gradbenega dovoljenja ter projektov za iz-
vedbo) na področju oskrbe s pitno vodo,
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
in padavinskih voda ter ravnanja z odpadki;

– pri optimizaciji različnih tehnoloških re-
šitev za sisteme na področju oskrbe s pitno
vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih od-
padnih in padavinskih voda ter ravnanja z
odpadki;

– pri projektantskem nadzoru izgradnje
investicijskih projektov na področju oskrbe
s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komu-
nalnih odpadnih in padavinskih voda ter rav-
nanja z odpadki;

z izkazovanjem usposobljenosti kot so:
– univerzitetna diploma gradbene smeri

(hidrotehnika ali komunala);
– strokovni izpit in članstvo v Inženirski

zbornici Slovenije (IZS);
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na po-

dročju projektiranja sistemov za oskrbo s
pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunal-
nih odpadnih in padavinskih voda ter ravna-
nja z odpadki;

– funkcija odgovornega projektanta na
investicijskih projektih, sistemov za oskrbo
s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komu-
nalnih odpadnih in padavinskih voda ter rav-
nanja z odpadki, v obdobju zadnjih 4 let;

– funkcija odgovornega projektanta na
investicijskih projektih, sistemov za oskrbo
s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komu-

nalnih odpadnih in padavinskih voda ter rav-
nanja z odpadki, v obdobju zadnjih 4 let,;

4.3 univerzitetni diplomirani inženirji
gradbeništva (smer hidrotehnika) in

s poznavanjem:
– slovenske zakonodaje na področju var-

stva in urejanja voda – Zakon o vodah
(ZV-1), to je projektiranja in izgradnje vodne
infrastrukture (visokovodni nasip, jez, prag,
zadrževalnik, zbiralnik ipd), objektov, naprav
ali ureditev, namenjena posebni rabi vodne-
ga ali morskega dobra (zlasti črpališč, je-
zov, odvodnih in dovodnih kanalov, ipd),
vključno z objekti ali napravami, namenje-
nih njihovemu neposrednemu varstvu pred
škodljivim delovanjem voda.

– evropske zakonodaje in smernic za im-
plementacijo vodnih direktiv na področju
urejanja voda;

– poznavanje sodobnih pristopov, upo-
rabe materialov in postopkov pri projektira-
nju in izgradnji navedenih objektov.

z izkušnjami:
– pri projektiranju in projektantskem nad-

zoru izgradnje investicijskih projektov na po-
dročju izgradnje navedenih objektov (idej-
nih projektov in projektov za pridobitev grad-
benega dovoljenja ter projektov za izved-
bo),

z izkazovanjem usposobljenosti kot so:
– univerzitetna diploma gradbene smeri

hidrotehnika;
– strokovni izpit in članstvo v Inženirski

zbornici Slovenije (IZS);
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na po-

dročju projektiranja in izgradnje navedenih
objektov; od tega vsaj 4 leta v funkciji odgo-
vornega projektanta.

4.3 univerzitetni diplomirani inženirji ke-
mije ali kemijske tehnologije ali kemijskega
inženirstva, z znanjem angleškega jezika in

s poznavanjem:
– slovenske zakonodaje na področju var-

stva okolja, urejanja prostora in graditve ob-
jektov ter projektiranja objektov na podro-
čju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čišče-
nja komunalnih odpadnih in padavinskih vo-
da ter ravnanja z odpadki;

– evropske zakonodaje in smernic za
implementacijo standardov varstva okolja
(Direktiv) na področju oskrbe s pitno vodo,
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
in padavinskih voda ter ravnanja z odpad-
ki,

– sodobnih tehnologij sistemov čiščenja
pitnih in odpadnih voda ter ravnanja z od-
padki, ki ustrezajo standardom varstva oko-
lja EU;

z izkušnjami:
– pri zasnovi in projektiranju tehnolo-

ških rešitev objektov in naprav komunalne
infrastrukture na področju oskrbe s pitno
vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih od-
padnih in padavinskih voda ter ravnanja z
odpadki;

– pri optimizaciji različnih tehnoloških re-
šitev za sisteme na področju oskrbe s pitno
vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih od-
padnih in padavinskih voda ter ravnanja z
odpadki;

– pri projektantskem nadzoru izvedbe in-
vesticijskih projektov na področju oskrbe s
pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunal-
nih odpadnih in padavinskih voda ter ravna-
nja z odpadki;

izkazovanje usposobljenosti kot so:
– univerzitetna diploma kemijske smeri

ali smeri kemijske tehnologije ali kemijske-
ga inženirstva;

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na po-
dročju zasnove in projektiranja tehnoloških
rešitev za sisteme oskrbe s pitno vodo, od-
vajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda ter ravnanja z odpadki,

– funkcija odgovornega projektanta za
tehnologijo čiščenja odpadnih voda ali te-
hnoloških rešitev ravnanja z odpadki pri in-
vesticijskih projektih, v obdobju zadnjih 4
let;

– funkcija odgovornega projektanta za
tehnologijo pri investicijskih projektih za si-
steme na področju oskrbe s pitno vodo,
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
in padavinskih voda ter ravnanja z odpadki,
v obdobju zadnjih 4 let;

– sodelovanje pri izdelavi projektno-in-
vesticijske dokumentacije za investicijske
projekte na področju oskrbe s pitno vodo,
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
in padavinskih voda ter ravnanja z odpad-
ki;

4.4 univerzitetni diplomirani inženirji bio-
logije, z znanjem angleškega jezika in

s poznavanjem:
– slovenske zakonodaje na področju var-

stva okolja, odvajanja in čiščenja komunal-
nih odpadnih in padavinskih voda;

– evropske zakonodaje in smernic za im-
plementacijo standardov varstva okolja (Di-
rektiv) na področju odvajanja in čiščenja ko-
munalnih odpadnih in padavinskih voda,

– sodobnih tehnologij sistemov čiščenja
odpadnih voda, ki ustrezajo standardom var-
stva okolja EU;

– metodologij določanja kakovostnega
stanja voda;

z izkušnjami:
– pri zasnovi in projektiranju tehnoloških

rešitev čiščenja komunalnih odpadnih in pa-
davinskih voda in ravnanja z odpadki;

– pri optimizaciji različnih tehnoloških re-
šitev za sisteme odvajanja in čiščenja ko-
munalnih odpadnih in padavinskih voda;

izkazovanje usposobljenosti kot so:
– univerzitetna diploma smeri biologija;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na po-

dročju zasnove in projektiranja tehnoloških
rešitev za odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih in padavinskih voda;

– funkcija odgovornega projektanta za
tehnologijo čiščenja komunalnih odpadnih
in padavinskih voda na investicijskih projek-
tih, v obdobju zadnjih 4 let;

– funkcija odgovornega projektanta za
tehnologijo na investicijskih projektih čišče-
nja komunalnih odpadnih in padavinskih vo-
da, v obdobju zadnjih 4 let;

– sodelovanje pri izdelavi strokovnih na-
log za določitev kakovostnega stanja voda;

– sodelovanje pri izdelavi projektno-in-
vesticijske dokumentacije za investicijske
projekte na področju oskrbe s pitno vodo,
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
in padavinskih voda ter ravnanja z odpadki;

4.5 univerzitetni diplomirani inženirji
strojništva, z znanjem angleškega jezika in

s poznavanjem:
– slovenske zakonodaje na področju var-

stva okolja, odvajanja in čiščenja komunal-
nih odpadnih in padavinskih voda;
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– evropske zakonodaje in smernic za im-
plementacijo standardov varstva okolja (Di-
rektiv) na področju odvajanja in čiščenja ko-
munalnih odpadnih in padavinskih voda,

– sodobnih tehnologij sistemov čiščenja
odpadnih voda, ki ustrezajo standardom var-
stva okolja EU;

– metodologij določanja kakovostnega
stanja voda;

z izkušnjami:
– pri zasnovi in projektiranju tehnoloških

rešitev čiščenja komunalnih odpadnih in pa-
davinskih voda in ravnanja z odpadki;

– pri optimizaciji različnih tehnoloških re-
šitev za sisteme odvajanja in čiščenja ko-
munalnih odpadnih in padavinskih voda;

izkazovanje usposobljenosti kot so:
– univerzitetna diploma strojne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na po-

dročju zasnove in projektiranja tehnoloških
rešitev za odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih in padavinskih voda;

– funkcija odgovornega projektanta za
tehnologijo čiščenja komunalnih odpadnih
in padavinskih voda na investicijskih projek-
tih, v obdobju zadnjih 4 let;

– funkcija odgovornega projektanta za
tehnologijo na investicijskih projektih čišče-
nja komunalnih odpadnih in padavinskih vo-
da, v obdobju zadnjih 4 let;

– sodelovanje pri izdelavi strokovnih na-
log za določitev kakovostnega stanja voda;

– sodelovanje pri izdelavi projektno-in-
vesticijske dokumentacije za investicijske
projekte na področju oskrbe s pitno vodo,
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
in padavinskih voda ter ravnanja z odpadki;

Na informativno zbiranje prijav za obča-
sno strokovno svetovanje se lahko prijavijo
vse fizične osebe z državljanstvom
Republike Slovenije. Ob prijavi so dolžni
predložiti tudi izjavo – soglasje delodajalca,
da se strinja z njihovim sodelovanjem na
razpisanih nalogah za občasno strokovno
svetovanje na Ministrstvu za okolje, prostor
in energijo, v obdobju 2004 – 2006. Vloga
mora vsebovati podatke o zgoraj navedenih
znanjih, izkušnjah in usposobljenostih kan-
didata ter kratek življenjepis.

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
bo z izbranimi kandidati za občasno stro-
kovno svetovanje sklepalo pogodbe o delu
ali pogodbe o avtorskem delu in sicer za
vsako občasno svetovanje posebej. Za ob-
časno strokovno svetovanje na področju pri-
prave in vodenja investicijskih projektov lo-
kalne gospodarske javne infrastrukture na
področju varstva okolja je za obdobje
2004-2006, je okvirno predvideno skupaj
30 mio SIT.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju po-
gojev je treba oddati najkasneje do 23. 6.
2003 v zaprtih ovojnicah na naslov: Mini-
strstvo za okolje, prostor in energijo, Dunaj-
ska 48, 1000 Ljubljana, z navedbo: “Prijava
na javni razpis – občasno strokovno sveto-
vanje 2004-2006 – Ne odpiraj! “.

Šteje se, da je prijava prispela pravoča-
sno, če je bila oddana zadnji dan roka za
oddajo prijav na pošti s priporočeno poši-
ljko ali do 15. ure, oddana v vložišču Mini-
strstva za okolje, prostor in energijo, na Du-
najski 48/II., v Ljubljani.

Strokovna komisija bo odprla samo v ro-
ku dostavljene in pravilno označene vloge

ter o izbiri kandidate obvestila najkasneje v
15 dneh po končanem odpiranju prejetih
vlog.

Podrobnejše informacije: Metka Gori-
šek, tel. 01/309-42-20, elektronska poš-
ta: metka.gorisek@gov.si.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Št. 461-01-23/2003 Ob-94514
Na podlagi 45. 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. Kontaktna oseba: Peter Arnež,
01/478-47-12.

3. Predmet javnega zbiranja ponudb:
(a) odprodaja osebnega vozila,
(b) vrsta vozila: Audi A 6, letnik 1999,
(c) vozilo se odprodaja po sistemu vide-

no-kupljeno. Stroške prepisa plača kupec.
4. Izklicna cena vozila je: 2,972.000 SIT.
Najmanjši dvig cene je 50.000 SIT.
5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-

ra biti sklenjena v roku 15 delovnih dni od
javnega odpiranja ponudb.

6. Način in rok plačila: najugodnejši dra-
žitelj je dolžan plačati kupnino v roku  8 dni
od podpisa pogodbe na transakcijski ra-
čun. št. 01100-6300109972, sklic na šte-
vilko 18 33111-4201019-291803.

Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Višina kavcije: pred predložitvijo po-

nudbe morajo ponudniki položiti kavcijo v
višini 10% izklicne cene na transakcijski ra-
čun št. 01100-6300109972, sklic na števil-
ko 18 33111-4201019-291803. Po oprav-
ljenem javnem odpiranju ponudb se ponu-
dnikom, ki s ponudbo ne uspejo, kavcija
vrne v roku petnajst dni brez obresti.

8. Ogled vozila je možen dne 29. 5.
2003 med 9. in 13. uro na ploščadi za
Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13.

9. Način, mesto in čas oddaje ponudbe:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 4. 6. 2003 do 9. ure
na naslov: Republika Slovenija, Servis sku-
pnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana.

Ponudbe lahko predložijo fizične in prav-
ne osebe.

10. Mesto in čas javnega odpiranja po-
nudb: Republika Slovenija, Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 25a, 1000 Ljub-
ljana, sejna soba, dne 4. 6. 2003 ob 9.30.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Ob-94496
Republika Slovenija, Ministrstvo za

gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenske železarne d.d., Gerbičeva 98,
1000 Ljubljana in SŽ – Stroji in tehnološka
oprema d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne
na Koroškem (v nadaljevanju: prodajalec),
ki jih v postopku prodaje odvisnih družb
Slovenskih železarn d.d. kot kapitalskih
naložb Republike Slovenije zastopa Komisija
za vodenje in nadzor postopka prodaje
kapitalske naložbe Republike Slovenije (v

nadaljevanju: komisija), na podlagi Zakona
o privatizaciji Slovenskih železarn (Uradni
list RS, št. 13/98), Zakona o izvrševanju
proračuna za leto 2002-2003 (Uradni list
RS, št. 103/01) in Uredbe o postopkih
prodaje in drugih oblikah razpolaganja z
državnim premoženjem (Uradni list RS, št.
47/01 in 62/01), objavljata

poziv za javno zbiranje ponudb
za nakup 80% poslovnega deleža

družbe SŽ – Oprema Ravne,
pnevmatika, hidravlika, orodja in

tehnološke linije d.o.o., Koroška cesta
14, Ravne na Koroškem

1. Ta poziv je objavljen z namenom
pridobitve ponudb v postopku javnega
zbiranja ponudb za nakup 80% poslovnega
deleža družbe SŽ – Oprema Ravne,
pnevmatika, hidravlika, orodja in tehnološke
linije d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na
Koroškem (v nadaljevanju »SŽ – Oprema
Ravne d.o.o. ali družba«), ki je v 100% lasti
SŽ – Stroji in Tehnološka oprema d.o.o.,
Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.

2. Predmet prodaje je 80% poslovni
delež družbe SŽ – Oprema Ravne d.o.o. in
nepremičnine ter premičnine, ki jih ima
družba SŽ – Oprema Ravne d.o.o. v najemu
in so specificirane v informacijskem
memorandumu.

3. SŽ – Oprema Ravne d.o.o. so
podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo in
prodajo pnevmatskih kladiv in pribora za
kladiva ter tehnološko opremo za
avtomobilsko industrijo.

4. Ponudba za nakup 80% poslovnega
deleža družbe in nepremičnin ter premičnin,
ki jih ima družba SŽ – Oprema Ravne v
najemu, mora vsebovati naslednje
elemente:

a) ceno za nakup 80% poslovnega
deleža družbe,

b) ceno za nakup nepremičnin ter
premičnin, ki jih ima družba v najemu
oziroma uporabi,

c) način in rok plačila kupnine, skupaj z
zavarovanji,

d) natančneje razčlenjen poslovni načrt
družbe za obdobje 5 let, ki ga predloži
ponudnik s podrobnim prikazom podatkov
o predlogu razvojne strategije družbe ter z
naslednjimi dodatnimi elementi: (i)
posledice za zaposlovanje (ohranitev
večjega dela delovnih mest oziroma
povečevanje zaposlenosti), (ii) načrt
investicij s terminskim planom in viri
financiranja, (iii) razširitev prodajnega trga,
(iv) ohranitev oziroma povečevanje
proizvodnje,

e) zagotovila ponudnika za uresničitev
poslovnega načrta,

f) podatke o finančnem in poslovnem
položaju kupca.

5. K ponudbi so ponudniki dolžni priložiti
vse dokumente oziroma podatke, ki so
zahtevani v informacijskem memorandumu.

6. Ponudniki so dolžni pri Slovenskih
železarnah d.d., Gerbičeva 98, 1111
Ljubljana, prevzeti informacijski memoran-
dum družbe. Informacijski memorandum je
mogoče prevzeti na podlagi potrdila o
predhodnem vplačilu nepovratnega zneska
v višini 1.000 EUR, plačljivo v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
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Slovenije na dan plačila, na transakcijski
račun Slovenskih železarn d.d. št.
02923-0011615017 odprt pri Novi
Ljubljanski banki d.d., Ljubljana. Za nakazila
iz tujine se uporablja isti račun in S.W.I.F.T
Code LJBASI2X. Vsak prevzemnik mora
pred prevzemom informacijskega
memoranduma podpisati pogodbo o
zaupnosti. Oseba, ki podpiše pogodbo o
zaupnosti, se mora izkazati z originalnim
pooblastilom prevzemnika, ki takšno osebo
pooblašča za podpis pogodbe o zaupnosti
ter izročiti prodajalcu izpisek prevzemnika
iz sodnega ali drugega ustreznega registra,
ki ni starejši od 30 dni. Ponudnikom, ki
bodo prevzeli Informacijski memorandum,
bo omogočen dostop do dodatnih podatkov
o družbi za pripravo ponudbe, ogled družbe
in razgovor z vodstvom družbe.

7. Rok za predložitev ponudb je 23. 6.
2003 do 12. ure. Za pravočasne se bodo
štele ponudbe, ki bodo prispele na sedež
Slovenskih železarn d.d., Gerbičeva 98,
1000 Ljubljana, Slovenija, najkasneje do
23. 6. 2003 do 12. ure po lokalnem času,
v izvirniku v dveh izvodih, v zapečateni
ovojnici s pripisom: »Ponudba za nakup
poslovnega deleža v družbi SŽ – Oprema
Ravne d.o.o. – ne odpiraj«. Ponudbe so
lahko v slovenskem ali angleškem jeziku.
Komisija lahko kadarkoli podaljša rok za
predložitev ponudb.

8. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni k ponudbi priložiti tudi nepreklicno,
nepogojno bančno garancijo prvorazredne
banke na prvi poziv v višini 10% ponujene
kupnine z veljavnostjo do 5. 11. 2003 ali
vplačati varščino v navedenem znesku na
transakcijski račun Slovenskih železarn
d.d., št. 02923-0011615017 odprt pri Novi
Ljubljanski banki d.d., Ljubljana. Za nakazila
iz tujine se uporablja isti račun in S.W.I.F.T
Code LJBASI2X. Bančna garancija mora biti
v vseh bistvenih točkah izdana v tekstu, ki
je Priloga k informacijskemu
memorandumu.

9. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se
bodo vrednotile ponudbe, so:

a) kupnina za nakup 80% poslovnega
deleža družbe in nepremičnin ter premičnin,
ki jih ima družba v najemu oziroma uporabi,

b) način in rok plačila kupnine,
zavarovanje plačila kupnine,

c) poslovni načrt družbe,
d) načrt investicij in viri financiranja,
e) ohranitev večjega dela delovnih mest

oziroma povečevanje zaposlenosti,
f) razširitev prodajnega trga,
g) ohranitev oziroma povečevanje

proizvodnje,
h) boniteta ponudnika.
Vrstni red, v katerem so navedeni kriteriji

za vrednotenje ponudb, ne predstavlja
merila za pomembnost posameznega
kriterija.

10. Komisija lahko v katerikoli fazi
postopka pozove vse ponudnike ali pa samo
tiste, katerih ponudbe oceni kot najbolj
ustrezne, da ponudbe še dopolnijo v
posameznih elementih. Komisija lahko v
katerikoli fazi postopka odloči, da z vsemi
ponudniki ali le s posameznimi od njih opravi
pogajanja z namenom doseganja čim boljših
pogojev prodaje ter preciziranja pogojev
prodaje. Komisija lahko posameznim

ponudnikom, s katerimi se opravijo
pogajanja, omogoči dodaten skrbni pregled
družbe. Prav tako lahko komisija brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti
kadarkoli prekine postopek ali pogajanja,
ne da bi za to navedla razloge.

11. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi
najugodnejše pogoje ali s katerimkoli
drugim ponudnikom, je izključena.

12. Ne glede na pogodbena določila o
uveljavitvi pogodbe, ki se sklene z izbranim
ponudnikom, takšna pogodba ne bo pričela
veljati, če Vlada Republike Slovenije ne bo
izdala soglasja oziroma bo pogodba, s
katero vlada ne bo soglašala, nična.

13. Dodatne informacije v zvezi z
informacijskim memorandumom in njegovim
prevzemom ter postopkom prodaje lahko
ponudniki pridobijo pri kontaktni osebi
prodajalca mag. Mirjam Jan-Blažič, dipl. inž.
iz Slovenskih železarn d.d., Gerbičeva 98,
1111 Ljubljana, telefon: ++386 1 242 98
22, faks ++386 1 2429857, e-mail:
jan@sl-zel.si, in sicer vsak delavnik od 9.
do 11. ure.

Slovenske železarne, d.d., Ljubljana

Ob-94498
Republic of Slovenia, Ministry of

Economy, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenia, Slovenske železarne d.d.,
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, Slovenia and
SŽ – Stroji in tehnološka oprema d.o.o.,
Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem,
Slovenia (hereafter: “The Seller”) repre-
sented in the selling process of the subsid-
iaries of Slovenske železarne d.d., a capital
investment of the Republic of Slovenia, by
the Commission for Management and Su-
pervision of the Sale Process of Capital In-
vestments of the Republic of Slovenia in
Slovenske železarne (hereafter: “The Com-
mission”), in accordance with the Law on
Privatisation of Slovenske železarne (“Offi-
cial Gazette of the RS”, No. 13/98), the
Law on the Implementation of the State
Budget for the Years 2002-2003 (“Official
Gazette of the RS”, No. 103/01) and the
Regulation on Procedure of Sale and Other
Forms of Disposal of the State Property
(“Official Gazette of the RS”, No. 47/01
and 62/01), publish a:

Public Invitation
for participation in a Tender Process
for the acquisition of an 80% equity
stake in the company SŽ – Oprema

Ravne, pnevmatika, hidravlika, orodja
in tehnološke linije d.o.o., Koroška

cesta 14, Ravne na Koroškem, Slovenia
1. The Seller published this invitation

with the purpose of obtaining bids in the
process of the public collection of bids for
the purchase of an 80% equity stake in a
company SŽ – Oprema Ravne, pnevmatika,
hidravlika, orodja in tehnološke linije d.o.o.,
Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem,
Slovenia (hereafter: “SŽ – Oprema Ravne
d.o.o. or Company”), which is in 100% own-
ership of the SŽ – Stroji in tehnološka
oprema d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne
na Koroškem, Slovenia.

2. The subject of sale is an 80% equity
stake in the company SŽ - Oprema Ravne

d.o.o. and immovables and movables,
which are rented by company SŽ – Oprema
Ravne d.o.o. and are specified in the Infor-
mation Memorandum.

3. The business of the company SŽ -
Oprema Ravne d.o.o. is the production and
selling of the pneumatic hammers and ac-
cessories for the hammers and technologi-
cal equipment for the car industry.

4. The bid for the purchase of the 80%
equity stake in the Company and immov-
ables and movables, which are rented by
company SŽ - Oprema Ravne d.o.o. must
include the following elements:

a) The bid price for the purchase of an
80% equity stake in the Company,

b) The bid price for the purchase of the
immovables and movables, which are
rented by the Company,

c) The method and date of payment in-
cluding the proposed collaterals,

d) Detailed 5 year business plan pre-
sented by the bidder, which includes de-
tailed description of the proposed develop-
ment strategy as well as the following ele-
ments: (i) the impact on employment (reten-
tion of a majority of employees or an
expansion of the number of employees), (ii)
an investment plan with a term plan and the
sources of finance, (iii) an expansion of the
market of the Company, (iv) a preservation
or an increase in production,

e) Assurances of the bidder for the
fulfilment of the business plan,

f) Data on financial and business stand-
ing of the bidder.

5. All of the documents and data re-
quested in the Information Memorandum
need to be added to the documentation of
the bid offer.

6. The Information Memorandum will
be made available to bidders upon the
payment of a non-refundable fee in the
amount equivalent to EUR 1,000 at the
main exchange rate of the Bank of
Slovenia for EUR on the date of payment,
and the signing of a Confidentiality Agree-
ment.

a) The Information Memorandum will be
made available at the following address:
Slovenske železarne d.d., Gerbičeva 98,
1111 Ljubljana, Slovenia.

b) The non-refundable fee should be
paid on the transaction account No.
02923-0011615017 at Nova Ljubljanska
banka d.d., Ljubljana, Slovenia, SWIFT
Code LJBASI2X.

c) At the time of signing of the Confiden-
tiality Agreement should the person signing
the Agreement present an original
authorisation letter from the bidding com-
pany, which gives that person the authority
to sign the Confidentiality Agreement. Such
a person should also provide a document
proving that the bidding company is signed
into a register of companies or a similar
register in its domicile country and such a
document should not be more than 30 days
old. Interested parties that qualify for ob-
taining the Information Memorandum shall
be furnished with additional information
about the Company required for drafting of
a bid offer and may be able to visit the
Company and meet with the management
of the Company.
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7. The deadline for submission of bids
is 23th June, 2003, at 12.00 p.m. (local
time). The bids will be considered on-time
if they arrive to Slovenske železarne d.d.,
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, Slovenia
by 12.00 local time on 23th June, 2003,
in two original issues in a sealed enve-
lope with the reference “The bid for pur-
chase of an equity stake in the company
SŽ - Oprema Ravne d.o.o. – do not open”
on the envelope. The bids may be in the
Slovene or English language. The Com-
mission reserves the right to extend the
deadline for submission of bids at any
time.

8. As a sign of commitment the bidders
are required to submit a irrevocable, un-
conditional bank guarantee on first call from
a first-class bank in the amount of 10% of
the bidding price. The guarantee should be
valid until 5th November, 2003. Alternatively,
the bidder may pay a deposit in the same
amount on the transaction account of
Slovenske železarne d.d., No.
02923-0011615017 at Nova Ljubljanska
banka d.d., Ljubljana Slovenia, SWIFT code
LJBASI2X. The text of the bank guarantee
must correspond to the text in the Appen-
dix of the Information Memorandum in all
important details.

9. The basic criteria for the evaluation of
the bids are:

a) the bid price for the purchase of an
80% equity stake in the Company and the
immovables and movables, which are
rented by the Company,

b) the method and date of payment in-
cluding the proposed collaterals for the pay-
ment of the bid price,

c) a business plan,
d) an investment plan and the sources of

finance,
e) the retention of a majority of employ-

ees or an increase in the number of em-
ployees,

f) an expansion of the market of the
Company,

g) a preservation or an increase in pro-
duction,

h) the creditworthiness of a bidder.
The above sequence of the criteria for

the evaluation of bids does not represent
the measure of importance of each crite-
rion.

10. At any stage of the selling process
the Commission reserves the right to ask
all of the bidders or just those whom the
Commission considers most appropriate, to
further supplement certain elements of their
offers. At any stage of the selling process
the Commission may decide to conduct ne-
gotiations with all or individual bidders with
an aim to achieve the best possible condi-
tions of sale and to specify further details
regarding the sale conditions. The Com-
mission may allow further due diligence of
the Company to bidders with whom the ne-
gotiations are completed. The Commission
may not be held liable for stopping the sell-
ing process or negotiations and is not
obliged to give reasons for doing so.

11. The Seller is under no obligation to
enter into a sale contract with the bidder
offering the best conditions or with any
other bidder.

12. Irrespective of the sale contract with
the selected Bidder such a contract will not
come in force unless the Government of
the Republic of Slovenia agrees with the
terms of the contract. In other words,
should the Government reject the contract
the Contract will become obsolete.

13. Inquiries regarding the Information
Memorandum, how to obtain it as well the
information regarding the process of sale
should be directed to Seller’s contact per-
son below: Mrs. Mirjam Jan Blažič, MSc,
BSc Eng., Slovenske železarne d.d.,
Gerbičeva 98, 1111 Ljubljana, Slovenia, Tel:
+386 (0)1 242 98 22, Fax: +386 (0)1 242
98 57, E-mail: jan@sl-zel.si, (Available daily
from 9.00 to 11.00 am).

Slovenske železarne, d.d., Ljubljana

Ob-94633
Republika Slovenija, Ministrstvo za finan-

ce, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana (v nada-
ljevanju: prodajalec), ki ga v postopku pro-
daje IUV d.d., kot kapitalske naložbe Repu-
blike Slovenije po pooblastilu zastopa Komi-
sija za vodenje in nadzor postopka prodaje
državnega premoženja (v nadaljevanju: ko-
misija), na podlagi Uredbe o postopkih pro-
daje in drugih oblikah razpolaganja z držav-
nim premoženjem (Ur. l. RS, št. 47/01 in
62/01) in na podlagi pooblastil, ki so jih
podali posamezni večji delničarji, ki so poo-
blastili Republiko Slovenijo za prodajo njiho-
vega svežnja delnic, objavlja

poziv za javno zbiranje ponudb
za nakup 50,58% paketa delnic v

družbi IUV – Industrija usnja Vrhnika,
d.d. Tržaška 31, 1360 Vrhnika,
Slovenija (v nadaljevanju: IUV)

1. Poziv se objavlja z namenom pridobi-
tve ponudb v postopku javnega zbiranja po-
nudb za prodajo delnic družbe IUV. Pred-
met prodaje je paket 2.329.823 delnic, ki
predstavljajo 50,58% vseh delnic družbe.

2. Ponudniki pripravijo in oddajo ponudbe
v skladu s Prodajnim podatkovnikom, ki je
proti plačilu na voljo na sedežu IUV. Prodajni
podatkovnik je mogoče prevzeti proti plačilu
nepovratnega zneska v višini 1000 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije na dan plačila, nakazanega na
transakcijski račun BDO EOS Svetovanje
d.o.o. št. 04302-0000958829 at NKBM d.d.
Vsak prevzemnik Prodajnega podatkovnika
mora pred prevzemom podpisati pogodbo o
zaupnosti in navesti osebe, ki bodo imele do-
stop do Podatkovnika. Oseba, ki podpiše po-
godbo o zaupnosti, se mora izkazati z origi-
nalnim pooblastilom prevzemnika, ki tako ose-
bo pooblašča za podpis pogodbe o zaupno-
sti, ter izročiti prodajalcu izpisek prevzemnika
iz sodnega ali drugega ustreznega registra s
slovenskim prevodom, če le-ta ni izdan v slo-
venskem jeziku.

3. Ponudba za nakup poslovnega dele-
ža IUV, pripravljena na podlagi Prodajnega
podatkovnika, mora vsebovati vsaj nasled-
nje podatke:

– kupnino, način in rok plačila, skupaj s
predlogom zavarovanja,

– najmanj triletni načrt poslovanja IUV,
– opis, podatke in zagotovila za vsa me-

rila, ki so podlaga za vrednotenje ponudb,
navedena v 7. točki tega poziva,

– vsa ostala dokazila in podatke, ki so
zahtevani v prodajnem podatkovniku.

4. Skupaj z zavezujočo ponudbo so po-
nudniki dolžni predložiti tudi bančno jam-
stvo prvorazredne banke za resnost ponud-
be, v višini 100.000 EUR z veljavnostjo naj-
manj treh mesecev ali nakazati enak zne-
sek na omenjeni račun BDO EOS
Svetovanja.

5. Prodajalec si pridržuje pravico po-
slovno nepotrebna sredstva IUV, pred ali
med postopkom prodaje posebej prodati.

6. Rok za predložitev ponudb je do 23.
6. 2003. Za pravočasne se bodo štele po-
nudbe, ki bodo prispele na sedež finančne-
ga svetovalca BDO EOS svetovanje d.o.o.,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, zadnji dan
razpisa do 12. ure. Ponudbe morajo vsebo-
vati dva izvirnika v slovenskem ali angle-
škem jeziku. Oddane morajo biti v zaprti
ovojnici s pripisom »Javno zbiranje ponudb
IUV – Ne odpiraj!«. Komisija lahko kadarko-
li podaljša rok za predložitev ponudb.

7. Osnovna merila, na podlagi katerih se
bodo vrednotile ponudbe so:

– pripravljenost na dodatna vlaganja,
– povečevanje proizvodnje oziroma za-

poslenosti,
– kupnina,
– kakovost ponudnika,
– poslovni načrt,
– pridobitev novih trgov,
– ohranitev poslovnih funkcij.
Našteti vrstni red ne predstavlja pomem-

bnosti posameznega merila.
8. Komisija lahko kadarkoli pozove vse

ponudnike, ali samo tiste, katerih ponudbe
oceni kot ustrezne, da ponudbe dopolnijo.
Komisija se lahko kadarkoli odloči, da z vse-
mi ponudniki ali le z nekaterimi, opravi po-
gajanja z namenom doseganja čim boljših
ter natančneje določenih pogojev prodaje.
Prav tako lahko komisija, ne da bi navedla
razlog, brez kakršnekoli odškodninske od-
govornosti, kadarkoli in s komerkoli prekine
postopek ali pogajanja.

9. Prodajalec ni zavezan skleniti pogod-
be s katerimkoli ponudnikom.

10. Ne glede na pogodbena določila o
uveljavitvi pogodbe, ki se sklene z izbranim
ponudnikom, takšna pogodba ne bo začela
veljati, če Vlada Republike Slovenije ne bo
izdala soglasja, oziroma bo pogodba, s ka-
tero Vlada ne bo soglašala, nična.

11. Finančni svetovalec v postopku pro-
daje IUV je BDO EOS svetovanje d.o.o.,
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana.

Za kakršnekoli dodatne podatke v zvezi
s postopkom prodaje, Podatkovnikom, ali
morebitnim ogledom podjetja se obrnite na:
Igor Šimac MBA, e-pošta: igor.si-
mac@eos.si ali tel. +386 1 5300920, faks
+386 1 5300921, vsak delavnik med 9. in
11. uro.

IUV – Industrija usnja Vrhnika

Ob-94634
The Ministry of Finance of the Republic

of Slovenia, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
(hereinafter: the Seller), represented by au-
thorisation in the procedure of the sale of
IUV d.d. as a capital investment of the Re-
public of Slovenia, by the Commission for
Conducting and Supervising the Procedure
of Selling State Property (hereinafter: the
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Commission), pursuant to the Decree on
the Procedures of Sale and Other Forms of
Disposal of State Property (Uradni list RS,
47/01 and 62/01) and pursuant to the
powers conferred by individual major share-
holders authorising the Republic of Slovenia
to sell their block of shares hereby issues
the

Call for public tender for the purchase
of the 50.58% block of shares in the

IUV company – Industrija Usnja
Vrhnika, d.d. Tržaška 31, 1360 Vrhnika,

Slovenia (hereinafter: IUV)
1. The call is published for the purpose

of the acquisition of bids in the process of
public tender for the sale of shares of the
IUV company. The subject of sale is a block
of 2,329,823 shares that represent
50.58% of the company’s shares.

2. Bidders shall draw up and submit their
bids in accordance with the Sale Informa-
tion, which can be obtained for a fee from
the IUV head office. The Sale Information
can be collected for an unreturnable fee of
EUR 1000 payable in Slovenian tolars ac-
cording the middle exchange rate of the
Bank of Slovenia on the day of payment;
the sum is to be forwarded to the transac-
tion account of BDO EOS Svetovanje
d.o.o., No. 04302-0000958829 at NKBM
d.d. Each entity collecting the Sale Infor-
mation must prior to the collection sign a
confidentiality contract and specify which
persons will have access to the Informa-
tion. A person signing the confidentiality
contract must provide an original
authorisation issued by the collecting en-
tity, which authorises the person concerned
to sign the confidentiality contract. Further-
more, the person must submit to the Seller
a copy of the collecting entity’s entry in the
Register of Companies or another equiva-
lent register with Slovenian translation if it is
not issued in the Slovenian language.

3. The bid for the purchase of the busi-
ness interest of the IUV, drawn up on the
basis of the Sale Information must contain
at least the following information:

– purchase price, the method and pe-
riod of payment, coupled with proposed in-
surance,

– at least a three-year plan of operation
for the IUV,

– description, data and guarantees for
all criteria constituting the basis for evaluat-
ing the bids referred to in Item 7 of this
Call,

– any other certificates and information
required in the Sale Information.

4. Coupled with a binding bid the Bid-
ders must submit a Bid Bond issued by an
A-class bank in the amount of EUR 100,000
valid for a minimum of three months, or
forward the same sum to the aforemen-
tioned account of BDO EOS Svetovanje.

5. The Seller reserves the right to sell
the non-operating assets of the IUV prior to
or during the process of sale separately.

6. The deadline for the submission of
the bids is 23. 6. 2003. Bids arriving at the
head office of the financial consultants,
BDO EOS svetovanje d.o.o., Dunajska 106,
1000 Ljubljana by noon of the last day of
the tender shall be deemed as submitted in

time. The bids must contain two originals in
the Slovenian or English language. They
must be sent in a sealed envelope on which
its is written “Javno zbiranje ponudb IUV –
Ne odpiraj!” (IUV public tender – do not
open!). The Commission may at any time
extend the deadline for submitting the bids.

7. Basic criteria by which the bids will be
evaluated are:

– readiness to make additional invest-
ments,

– increase in production and employ-
ment,

– purchase price,
– quality of the Bidder,
– business plan,
– acquisition of new markets,
– maintenance of business functions.
This order of precedence does not rep-

resent the importance of individual crite-
rion.

8. The Commission may at any time in-
vite all bidders, or only those whose bid
has been assessed as appropriate, to
supplement their bids. The Commission
may at any time decide to conduct negotia-
tions with all bidders or with a selection of
bidders with the purpose of reaching the
most favourable conditions of sale deter-
mined in detail. The Commission may fur-
thermore without stating the reason termi-
nate the procedure or negotiations with any-
one at any time without any liability for dam-
ages.

9. The Seller shall not be obliged to con-
clude the contract with any bidder.

10. Irrespective of the provisions of the
contract applying to the entry into force of
the contract concluded with a selected bid-
der such contract shall not take effect if the
Government of the Republic of Slovenia fails
to issue consent, i.e. a contract to which
the Government does not give consent shall
be null and void.

11. The financial consultants in the pro-
cedure of sale of the IUV shall be BDO
EOS svetovanje d.o.o., Dunajska cesta
106, 1000 Ljubljana.

For any additional information on the
sales procedure, the Sale Information or a
potential visit to the company contact Igor
Šimac (e-mail: igor.simac@eos.si, or tel.
+386 1 5300920, fax +386 1 5300921)
each working day between 9 am and 11
am.

IUV company – Industrija usnja
Vrhnika

Ob-94423
Meting - ŽJ, d.o.o., C. železarjev 8, Je-

senice, po pooblastilu lastnika Stanovanjski
sklad Republike Slovenije, javni sklad, Po-
ljanska cesta 31, Ljubljana in Železarne Je-
senice, d.o.o., Cesta železarjev 8, Jeseni-
ce, razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Lastnik Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad, prodaja: poslovne
prostore - delavnice z garažami, Ruparjeva
3, Jesenice, s pripadajočim fundusom, tlo-
risne površine 264 m2, na parc. št. 1223/2,
vložna št. 1853, k.o. Jesenice, za vrednost
5,500.000 SIT. Garaže so v najemu.

2. Lastnik Železarna Jesenice, d.o.o.
prodaja: zemljišče - dvorišče, tlorisne povr-
šine 644 m2, na parc. št. 1223/21, vložna
št. 962, k.o. Jesenice, za vrednost
5,850.000 SIT. Zemljišče ima status zazi-
danega stavbnega zemljišča.

Obe nepremičnini se zaradi funkcional-
nosti prodajata skupaj.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma potrdilo o držav-
ljanstvu Republike Slovenije.

Ponudniki morajo v ponudbi navesti ob-
seg odkupa ter ponujeno ceno in predložiti
potrdilo o vplačani varščini v višini 10% vre-
dnosti nepremičnin na transakcijski račun
Meting - ŽJ, d.o.o., št.
07000-0000008723. Plačilo kupnine mo-
ra biti izvršeno v roku do 2 mesecev po
podpisu kupoprodajne pogodbe.

Vse stroške prodaje nepremičnin in pre-
nosa pravic na kupca, davke, takse, stro-
ške prodaje pooblaščencu v višini 1,5% pro-
dajne vrednosti in drugo, plača kupec.

Prispele ponudbe bo ocenila komisija.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo
ponudil višjo ceno in boljše plačilne pogo-
je. Nepremičnini sta naprodaj po načelu »vi-
deno-kupljeno«. Ta objava ne zavezuje pro-
dajalca, da z najboljšim ali katerimkoli po-
nudnikom sklene pogodbo o prodaji.

Lastnika se bosta o izbiri ponudnika
odločila v roku 20 dni po poteku roka za
zbiranje ponudb.

Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo do-
bili vrnjeno varščino brez obresti v roku
8 dni po izbiri ponudnika.

Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v roku
14 dni po prejemu obvestila o izbiri in vpla-
čati kupnino v pogodbenem roku, sicer bo
pogodba razveljavljena, varščina pa ne bo
vrnjena.

Opcijski rok za zbiranje ponudb je 14 dni
od objave.

Ponudbe morajo biti pisne in poslane na
naslov: Meting - ŽJ, d.o.o. Jesenice, C. že-
lezarjev 8, 4270 Jesenice, z oznako »Po-
nudba po razpisu 04/03 - Ne odpiraj«.

Vse informacije o nepremičninah in mož-
nih terminih ogleda lahko ponudniki dobijo
na tel. 04/584-18-70 in 04/584-18-71.

Meting - ŽJ, d.o.o. Jesenice

Št. 200-5 Ob-94231
Na podlagi Zakona o javnih financah

(Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02), Uredbe o postopkih pro-
daje in drugih oblikah razpolaganja z držav-
nimi premoženjem (Ur. l. RS, št. 47/01 in
62/01) in sklepa Mestnega sveta Mestne
občine Nova Gorica z dne 25. 2. 2003,
Mestna občina Nova Gorica, ki jo v postop-
ku prodaje delnic kot kapitalske naložbe
Mestne občine Nova Gorica zastopa Komi-
sija za prodajo delnic objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo 13.620 navadnih delnic Ce-

stnega podjetja Nova Gorica d.d., Prvomaj-
ska ulica 52, Nova Gorica.

1. Mestna občina Nova Gorica prodaja
svojo kapitalsko naložbo v Cestnem podje-
tju Nova Gorica d.d. v višini 2,54% osnov-
nega kapitala družbe. Kapitalska naložba je
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v obliki 13.620 navadnih, imenskih delnic
v nematerializirani obliki, vodena pri Cen-
tralni klirinško depotni družbi d.d. Ljublja-
na z oznako vrednostnega papirja CNGG.
Delnice se prodajajo v paketu.

2. Dejavnost Cestnega podjetja Nova
Gorica d.d. so novogradnje in vzdrževalna
dela na področju gradbeništva predvsem
nizkih gradenj.

3. Kriteriji za izbor najboljšega ponu-
dnika za odkup delnic so:

– najvišja ponujena cena,
– zavezujoče zagotovilo za ohranitev

vseh obstoječih delovnih mest v Cestnem
podjetju Nova Gorica d.d. v Mestni občini
Nova Gorica.

4. Izhodiščna cena za delnico je
10.000 SIT. Sedanji lastniki delnic Cestne-
ga podjetja Nova Gorica d.d. imajo ob ena-
kih ponujenih pogojih pri nakupu delnic
predkupno pravico sorazmerno deležu del-
nic, ki jih imajo v lasti. Izbrani kupec je
dolžan skleniti s prodajalko delnic pogod-
bo najkasneje v roku 30 dni od obvestila o
izboru in plačati celotno kupnino v enkrat-
nem znesku najkasneje v roku 8 dni po
podpisu pogodbe.

5. Potencialni kupci so v svoji ponudbi
dolžni predstaviti:

a) Izpisek iz sodnega registra, ki ni sta-
rejši od 30 dni.

b) Svoj finančni in poslovni položaj (bi-
lanco stanja in uspeha za pretekli dve leti)
in poslovne načrte za tekoče in prihodnje
leto.

c) Svoj sedanji morebitni delež v Ce-
stnem podjetju Nova Gorica d.d. in delež,
ki bi ga pridobil z nakupom deleža od Me-
stne občine Nova Gorica ter vizijo poslova-
nja in zaposlovanja v naslednjih dveh letih
od nakupa delnic Cestnega podjetja Nova
Gorica d.d., glede na vlogo, ki bi mu jo
zagotavljalo lastništvo.

d) Ponujeno ceno za delnico.
6. Komisija bo lahko s posameznimi pri-

mernimi ponudniki izvedla tudi neposredna
pogajanja. Komisija lahko brez kakršnekoli
odškodninske odgovornosti kadarkoli pred
podpisom pogodbe prekine postopek pro-
daje.

7. Prodajalka ni dolžna skleniti pogod-
be z najugodnejšim ponudnikom, če oce-
ni, da cilji prodaje ne bodo doseženi.

8. Rok za predložitev ponudb je 6. 6.
2003 in sicer na naslov: Mestna občina
Nova Gorica, Komisija za prodajo delnic,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
v zapečateni ovojnici s pripisom: Ponudba
za odkup delnic – Ne odpiraj!

9. Dodatne informacije v zvezi s proda-
jo lahko pridobijo ponudniki vsak delavnik
od 9. do 11. ure pri kontaktni osebi proda-
jalke ga. Štucinovi, tel. 05/335-01-50.

Mestna občina Nova Gorica

Ob-94428
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Ro-

gatec razpisuje v skladu z Uredbo o prido-
bivanju, razpolaganju in upravljanju s stvar-
nim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03) ter načrta prodaje stvar-
nega premoženja Občine Rogatec, spreje-
tim na seji občinskega sveta, dne 2. 4.
2003

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Predmet prodaje: nezazidana stavbna
zemljišča v Rogatcu ob glavni cesti
Celje-Rogatec, in sicer:

a) nezazidana stavbna zemljišča v sku-
pni izmeri ca. 5300 m2 v obrtni cona SO1 –
območje za storitveno obrtne dejavnosti,

b) nezazidana stavbna zemljišča v sku-
pni izmeri 3674 m2 v coni C2 – območje za
oskrbne in storitvene dejavnosti – centralne
dejavnosti,

c) nezazidana stavbna zemljišča v sku-
pni izmeri 3297 m2 v coni C2- območje za
oskrbne in storitvene dejavnosti – centralne
dejavnosti.

2. Izhodiščna cena za prodajo nezazida-
nih stavbnih zemljišč

pod točko 1.a) je 2.594 SIT za m2,
pod točko 1.b) je 4.866 SIT za m2 oziro-

ma za celotno zemljišče 17,877.684 SIT in
pod točko 1.c) je 4.055 SIT za m2.
V prej navedenih cenah ni vračunan ko-

munalni prispevek, ki ga je potrebno plačati
pred pričetkom gradnje, prav tako ni v ceni
vračunan davek na dodano vrednost.

3. Nepremičnina pod točko 1.a) se pro-
daja po m2, vendar najmanj v površini
1500 m2.

Nepremičnina pod točko 1.b) se proda-
ja v celoti.

Nepremičnina pod točko 1.c) se prodaja
v površini 1648 m2 (polovica) ali v celoti
(3297 m2).

4. Rok za zbiranje ponudb je 10. 6.
2003 do 12. ure. Ponudniki lahko pošljejo
ponudbe priporočeno po pošti, vendar mo-
rajo na naslov prispeti do določenega datu-
ma in ure.

Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, da
je ponudnik nakupa položil varščino 10%
izhodiščne prodajne cene na račun št.
01307-0100004165. Ponudnikom, katerih
ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino
brezobrestno vrnili v nominalnem znesku v
petih dneh po sprejemu odločitve, da se
njihova ponudba ne sprejme.

5. Pri razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki morajo ponudbi priložiti
potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz
sodnega registra ter pooblastilo za zastopa-
nje pravne osebe, tujci morajo predložiti iz-
javo, da so seznanjeni s pogoji za pridobi-
tev lastninske pravice tujcev na nepremični-
nah in da bodo kljub predpisanem postop-
ku po Zakonu o ugotavljanju vzajemnosti
spoštovali roke tega razpisa glede sklenitve
pogodbe in plačilo kupnine in da sami pre-
vzemajo rizik, če ne bodo uspeli pridobiti
odločbe o obstoju vzajemnosti v skladu s
citiranim zakonom. V ponudbi mora biti na-
vedena ponujena cena, predvidena površi-
na, predvidena namembnost objekta na par-
celi ter dejavnost, za katero se bo bodoči
objekt uporabljal.

6. Varščino bo ponudniku, ki bo na raz-
pisu uspel, všteta v kupnino.

7. Na javnem odpiranju ni višanja po-
nudb.

8. Javno odpiranje ponudb bo 11. 6.
2003 ob 18. uri v sejni sobi Občine Roga-
tec, Ceste 11, Rogatec.

9. Ponudnike bomo o odločitvi obvestili
v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.

Pri izbiri ponudnika bosta upoštevana kri-
terija:

– ponujena kupnina,
– predvidena namembnost objekta in

dejavnost, za katero se bo bodoči objekt
uporabljal.

Ponudba ne zavezuje prodajalca k skle-
nitvi pogodbe.

10. Kupec mora celotno kupnino plačati
v 8 dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer
se znesek vplačane varščine všteje v kupni-
no, če kupec v tem roku ne plača kupnine,
pripada varščina prodajalcu. V tem primeru
lahko prodajalec razdre pogodbo brez do-
datnega opomina. Prenos prodane nepre-
mičnine ni možen pred plačilom celotne ku-
pnine.

11. Davek na dodano vrednost, druge
dajatve, stroške v zvezi s prenosom lastniš-
tva ter morebitne stroške parcelacije plača
kupec.

12. Nepremičnino bomo prodali po si-
stemu »videno-kupljeno«, poznejših rekla-
macij ne bomo upoštevali.

13. Vse dodatne informacije o nakupu
nepremičnine ter dogovor glede možnega
ogleda je na voljo po tel. 03/81-21-000,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Okvirna
parcelacija površin nepremičnine pod zap.
št. 1.a) je na vpogled na sedežu Občine
Rogatec.

14. Pisne ponudbe pošljite na naslov:
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec,
z oznako »Ponudba za prodajo nepremični-
ne – Ne odpiraj«.

Občina Rogatec

Št. 351-546/2002 Ob-94245
Upravna enota Jesenice, Oddelek za

okolje in prostor, Cesta maršala Tita 78,
Jesenice, na podlagi četrtega odstavka 60.
člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št.
32/93 in 1/96) v postopku izdaje lokacij-
skega dovoljenja za gradnjo rezervoarjev za
gorivo in kemikalije s pretakališčem, pokri-
tim z nadstrešnico, investitorja IMN, d.o.o.,
Jesenice, Cesta železarjev 8, Jesenice

objavlja
1. Oddelek za okolje in prostor Upravne

enote Jesenice je z odločbo št.
351-546/2002 z dne 5. 5. 2003 izdal lo-
kacijsko dovoljenje za gradnjo rezervoarjev
za gorivo in kemikalije s pretakališčem, po-
kritim z nadstrešnico, na zemljišču s parc.
št. 1427/26, k.o. Jesenice, investitorju
IMN, d.o.o., Jesenice, Cesta železarjev 8,
Jesenice.

2. V postopku izdaje lokacijskega dovo-
ljenja je bilo izdano okoljevarstveno sogla-
sje Ministrstva za okolje, prostor in energi-
jo, Agencije Republike Slovenije za okolje,
št. 35405-152/2002 z dne 23. 4. 2003
pod naslednjim pogojem: »pri pripravi pro-
jektne dokumentacije, izvedbi posega in iz-
vajanju dejavnosti mora investitor upošteva-
ti omilitvene ukrepe in druga okoljevarstve-
na priporočila, navedena v »Poročilu o vpli-
vih na okolje za gradnjo rezervoarjev goriv
in kemikalij ter pretakališča ob cisternah«,
ki ga je v juniju 2002 izdelalo Okoljsko sve-
tovanje, Alenka Markun, s.p., Koritno 46a,
Bled«.

3. Med javno predstavitvijo, javno
obravnavo in zaslišanjem investitorja je bi-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 48 / 23. 5. 2003 / Stran 2775

lo podanih več pripomb, ki jih je upravni
organ obravnaval in glede njih ugotovil na-
slednje:

Glede na vprašanje o nosilnosti tal za-
radi žlindre upravni organ odgovarja, da
iz izreka tega dovoljenja izhaja, da mora
biti temeljenje ustrezno obdelano v pro-
jektu za pridobitev gradbenega dovolje-
nja. Na vprašanje, ali bodo gasilci znali
odreagirati na nesrečo, se odgovori, da
mora biti pred izdajo uporabnega dovolje-
nja izdelan načrt zaščite in reševanja za
primer nesreče, ki opredeli postopke v
primeru nesreče. Najširši vpliv nesreče,
kot izhaja iz zaključkov varnostne analize,
bo 200 m od te tovarne ter v nobenem
primeru ne bo segal do hiš. Rdeč, rjav in
siv prah ter smrad izhaja iz rezanja stare-
ga železa na skladišču odpadnega železa
Acronija oziroma Dinosa, ki se nahaja ca.
50 m stran od obravnavanega objekta;
vpliv na dodatno obremenjevanje okolja
je ovrednoten v tabeli 14. Poročila o vpli-
vih na okolje, iz česar je razvidno, da ta
poseg neznatno vpliva na okolje, ker gre
urejanje skladiščenja nevarnih snovi v us-
trezne nepremične rezervoarje in ne po-
večanje obsega poslovanja; opis in oce-
na pričakovanih vplivov na okolje v času
obratovanja in ukrepi pa so opisani v 6.
točki Poročila o vplivih na okolje.

Glede pripomb o vplivu kemikalij na člo-
veka in ustavni in zakonski pravici ljudi v
tem okolju, da zaščitijo pravice po varnem
in zdravem okolju, upravni organ odgovar-
ja, da področje varovanja javnega zdravja
opravlja zdravstveni inšpektorat RS, ki na
podlagi 2. člena Zakona o zdravstveni in-
špekciji (Ur. l. RS, št. 99/99 in 107/99)
med drugim izdaja tudi soglasja k lokacij-
skim dovoljenjem. V postopku je Zdrav-
stveni inšpektorat RS, Urad glavne zdrav-
stvene inšpektorice, izdal dne 5. 12. 2002
soglasje št. 351-906/2002-01108 k loka-
cijskemu dovoljenju brez dodatnih pri-
pomb, in je navedel, »da se z načtovanim
posegom, z rekonstrukcijo in dograditvijo
objekta ureja skladiščenje nevarnih snovi
in ni predvideno povečanje proizvodnje.
Načrtovani poseg ne leži v območju vodo-
varstvenih pasov virov pitne vode in ne leži
na območju s pomembno podtalnico, ki bi
lahko bila v bodočnosti vir pitne vode, tako
z zdravstvenega vidika ni ovir za izdajo za-
prošenega soglasja k lokacijskemu dovo-
ljenju«. Upravni organ je v postopku izdaje
lokacijskega dovoljenja izvedel tudi posto-
pek presoje vplivov obravnavanega pose-
ga na okolje skladno z določili Zakona o
varstvu okolja, v katerem je bilo pridoblje-
no okoljevarstveno soglasje Agencije RS
za okolje.

Upravna enota Jesenice

Ob-94271
Dne 31. 5. 2003 bo zaradi upokojitve

prenehal opravljati dejavnost samostojni po-
djetnik posameznik: »Prevozništvo, Franc
Jerič s.p., Starine 4, 8222 Otočec, vpisan
v register samostojnih podjetnikov pri Dav-
čnem uradu v Novem mestu pod operativ-
no številko 038/1582-95 dne 11. 4. 1995,
matična št. 5579607, davčna št.
87860457«.

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 25201-301/2003 1205 Ob-94256
Republika Slovenija, Upravna enota No-

vo mesto, Oddelek za upravne notranje za-
deve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-8/2002 z dne 4. 9. 2002, na podlagi
44. člena Zakona o tujcih (ZTuj-1-UPB1,
Uradni list RS, št. 108/2002 - prečiščeno
besedilo) in 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02), po uradni dol-
žnosti, v upravni zadevi razveljavitve dovo-
ljenja za začasno prebivanje Samirju Javor-
ju, z zadnjim začasnim prebivališčem, na
naslovu Novo mesto, Foersterjeva ulica 4,
naslednji sklep:

Samir Javor, roj. 11. 1. 1976, v kraju
Babići, BiH, z zadnjim začasnim prebivali-
ščem v Republiki Sloveniji na naslovu Novo
mesto, Foersterjeva ulica 4, se v postopku
razveljavitve dovoljenja za začasno prebiva-
nje postavi začasna zastopnica Vida Kralj,
delavka tukajšnjega upravnega organa, ki
ga bo zastopala v tem postopku, dokler ne
nastopi stranka sama oziroma njen poobla-
ščenec.

Št. 2/05-08-21102-74/2001-16 Ob-94258
Upravna enota Ljubljana na podlagi pr-

vega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejan-
skega stalnega prebivališča Šaranović Dra-
goljuba, sedaj neznanega prebivališča, iz-
daja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Šaranović Dragoljubu, roj. 1. 1. 1972, s
prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljublja-
ni, Ulica Metoda Mikuža 18, se postavi Mar-
ko Aškerc, delavec Upravne enote Ljublja-
na.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 209-132/03-0604052 Ob-94299
Upravna enota Ptuj, Oddelek za uprav-

ne notranje zadeve, izdaja na podlagi prve-
ga odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila na-
čelnika št. 032-4/01-01 z dne 11. 4. 2001,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Planinc Danila, sedaj neznane-
ga prebivališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasno zastopnico stranki Pla-
ninc Danilu, rojenemu 23. 9. 1964, s pri-
javljenim stalnim prebivališčem Sestrže 78,
se postavi Marta Korže, delavka Upravne
enote Ptuj.

2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen pooblašče-
nec.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-3/2003-3 Ob-94188
Temeljni akt – Pravila Sindikata Chrysler

Jeep import, Leskoškova ul. 2, Ljubljana,
se z dnem 9. 4. 2003 hrani pri Uprani enoti
Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletarska
c. 1, Ljubljana, in je vpisan v evidenci statu-
tov pod zaporedno številko 129.

Št. 028-8/2003 Ob-94189
Pravila sindikata z imenom “Sindikat az-

bestnih bolnikov Slovenije SABS Donit
tesniti, d.d., Medvode”, Cesta koman-
danta Staneta 38, Medvode, se z dnem
23. 4. 2003 hranijo pri Upravni enoti Ljub-
ljana, Izpostava Šiška, Trg prekomorskih bri-
gad 1, Ljubljana.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno št. 171 in z zapo-
redno matično številko: 1158210.

Št. 028-4/2003-3 Ob-94190
Temeljni akt – Pravila Sindikata podje-

tja Žito mlini, d.o.o., KNSS, Šmartinska
154, Ljubljana, ki se hrani pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletarska
1, Ljubljana, in je vpisan v evidenci statutov
pod zaporedno številko 87, se z dnem 31. 3.
2003 izbriše iz evidence statutov sindikatov.

Št. 02401-4/2003-1211 Ob-94338
Pravila Sindikalne podružnice Kom-

pas MTS PE Kozina, s sedežem v Krva-
vem potoku 30, 6240 Kozina, ki so jih
sprejeli člani sindikata na članskem sestan-
ku dne 15. 3. 1999, se hranijo na Upravni
enoti Sežana.

Pravila sindikalne podružnice Kompas
MTS PE Kozina, s sedežem v Krvavem po-
toku 30, 6240 Kozina so vpisana v eviden-
co statutov sindikatov pod zap. št. 21, z dne
14. 5. 2003.

Št. 02401-5/2003-1211 Ob-94339
Sedež Sindikata zdravstva in social-

nega varstva Slovenije, Sindikata zavo-
da centra za socialno delo Sežana se
spremeni iz prejšnjega naslova Sežana, Uli-
ca 1. maja 1, na nov naslov: Sežana, Koso-
velova ulica 4b.

Sprememba sedeža sindikata je vpisana
v evidenco statutov sindikatov na Upravni
enoti Sežana, pod zap. št. 22, z dne 15. 5.
2003.

Št. 01400-1/99 Ob-94341
Pravila Samostojnega sindikata delav-

cev avtoceste – SSDAC Postojna, Indus-
trijska c. 3, se z dnem 14. 5. 2003 izbriše-
jo iz evidence hrambe statutov sindikatov
pri Upravni enoti Postojna, Ljubljanska c. 4,
Postojna. Pravila so bila vpisana v evidenco
statutov pod zap. št. 17/99.
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Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-19/2003-3 Ob-94179
Urad Republike Slovenije za varstvo

konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 13.
5. 2003 na podlagi priglasitve koncentra-
cije izdal odločbo, v kateri je skladno s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o pre-
prečevanju omejevanja konkurence (Ura-
dni list RS, št. 56/1999; ZPOmK) odločil,
da je koncentracija družb Istrabenz, hol-
dinška družba, d.d., Cesta Zore Perello
– Godina 2, Koper (v nadaljevanju: Is-
trabenz), in Postojnska jama, turizem,
d.d., Jamska cesta 30, Postojna (v na-
daljevanju: Postojnska jama), skladna s
pravili konkurence in da ji Urad ne bo nas-
protoval.

Koncentracija se je izvedla z odkupom
delnic družbe Postojnska jama s strani dru-
žbe Istrabenz, s čimer je slednja pridobila
večinski lastniški delež v družbi Postojnska
jama in s tem možnost izvajanja nadzora
nad družbo Postojnska jama.

Na podlagi podatkov iz priglasitve, dru-
gih dostopnih podatkov ter iz značilnosti po-
nudbe in povpraševanja na trgu prenočitve-
nih in komplementarnih storitev, namenje-
nih turistom, trgu navtičnih storitev ter na
trgu turističnih ogledov kraških jam je Urad
ugotovil, da v zadevi priglašene koncentra-
cije ni izkazan resen sum o neskladnosti
koncentracije s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-14/03-7 Ob-94257
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)

je s sklepom dne 13. 5. 2003 na zahtevo
priglasitelja ustavil postopek presoje prigla-
šene nameravane koncentracije družb
Abanka Vipa d.d., Slovenska 58, 1000
Ljubljana in Slovenska investicijska ban-
ka d.d., Čopova 38, 1000 Ljubljana, do
katere bi prišlo z nakupom 78,78% deleža,
ki ga ima v lasti Javno podjetje Energetika
d.o.o., s pravili konkurence.

Glede na dejstvo, da do obravnavane
koncentracije sploh ne bo prišlo, Urad za-
ključuje, da vsebinska presoja skladnosti
koncentracije s pravili konkurence s strani
Urada ni smiselna.

Ker je Urad začel postopek na zahtevo
stranke, stranka pa je umaknila svojo zahte-
vo, ga skladno z določilom prvega odstav-
ka 135. člena ZUP lahko ustavi.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-16/03-6 Ob-94526
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)

je s sklepom dne 15. 5. 2003 na zahtevo
priglasitelja ustavil postopek presoje prigla-
šene nameravane koncentracije družb No-
va Kreditna banka Maribor d.d., Vita Kra-
igherja 4, 2505 Maribor in Slovenska
investicijska banka d.d., Čopova 38,
1000 Ljubljana, do katere bi prišlo z naku-
pom 78,78% deleža, ki ga ima v lasti Javno
podjetje Energetika d.o.o., s pravili konku-
rence.

Glede na dejstvo, da do obravnavane
koncentracije sploh ne bo prišlo, Urad za-
ključuje, da vsebinska presoja skladnosti
koncentracije s pravili konkurence s strani
Urada ni smiselna.

Ker je Urad začel postopek na zahtevo
stranke, stranka pa je umaknila svojo zahte-
vo, ga skladno z določilom prvega odstav-
ka 135. člena ZUP lahko ustavi.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-94234
Ime medija: Radio Urban.
Ime in firma ter sedež izdajatelja: Radio

Urban – Škantelj Robert k.d., Gorenjska
cesta 10, 1310 Ribnica.

Podatki o osebah, ki imajo najmanj 5%
lastniški ali upravljalni delež izdajatelja: Ro-
bert Škantelj, Mali Osolnik 17, 1311 Turjak,
51% in Anton Prus, Dolenja Vas, Za Vodo 5,
49% ustanoviteljskega in upravljalnega de-
leža.

Odgovorna oseba izdajatelja: Robert
Škantelj.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah

Ob-94330

Preklic
objave cenika storitev Telekoma

Slovenije, veljavnega od 1. 6. 2003
1. Preklicuje se cenik storitev (točka 3.1.

objave spremembe cenika storitev Teleko-
ma Slovenije, ki je bila objavljena v Ura-
dnem listu RS, št. 8 z dne 24. 1. 2003).

2. Preklicuje se popravek objave cenika
storitev, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 13 z dne 7. 2. 2003, stran 737.

Telekom Slovenije, d.d.
predsednik uprave

Peter Grašek

Objave
gospodarskih družb

Ob-94206
Pogodba o pripojitvi, sklenjena med

upravama družb Consulting, podjetje za fi-
nančno poslovne storitve in svetovanje d.d.,
Ljubljana, Središka 21 in Creatina, medna-
rodna trgovska družba d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 152, dne 9. 5. 2003 je bila
skladno s 516.1 členom ZGD predložena
sodnemu registru Okrožnega sodišča v

Ljubljani. Delničarji Consulting d.d. lahko
od 23. 5. 2003 na sedežu družbe Consul-
ting d.d. pregledajo:

– pogodbo o pripojitvi
– letna poročila Consulting d.d. in Crea-

tina d.o.o. za zadnja tri poslovna leta,
– poročilo uprav obeh družb o pripojitvi,
– poročilo o reviziji pripojitve,
– poročilo nadzornega sveta Consultin-

ga d.d. o pripojitvi.
Consulting d.d. Ljubljana

Ob-94293
Skladno z določilom prvega odstavka

516. člena in določilom 528. člena Zakona
o gospodarskih družbah, uprava družbe Po-
slovni sistem Mercator, d.d., s sedežem v
Ljubljani, Dunajska cesta 10,7 in generalni
direktor družbe Emona Merkur, d.d., s se-
dežem v Ljubljani, Šmartinska 130, objav-
ljata

obvestilo,

da je bila Okrožnemu sodišču v Ljubljani
dne 15. 5. 2003 predložena pogodba o
pripojitvi družbe Emona Merkur, d.d., kot
prevzete družbe k družbi Poslovni sistem
Mercator, d.d., kot prevzemni družbi, ki sta
jo pred tem pregledala nadzorna sveta obeh
družb, udeleženih pri pripojitvi.

Delničarje obeh družb obveščamo, da
lahko na sedežu Poslovnega sistema Mer-
cator, d.d., pregledajo listine kot jih določa
drugi odstavek 516. člena ter hkrati opozar-
jamo na njihove pravice iz četrtega odstav-
ka 516. člena, delničarje prevzemne dru-
žbe pa tudi na pravice iz tretjega odstavka
528. člena Zakona o gospodarskih druž-
bah.

Uprava
Poslovnega sistema Mercator, d.d.

Generalni direktor Emone Merkur, d.d.

Št. 900 053 Ob-94380
Na podlagi 528.2 člena ZGD uprava dru-

žbe ERA d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje, vpisane v sodnem registru
Okrožnega sodišča v Celju pod vložno šte-
vilko 1/012725/00, v zvezi z izpolnitvijo ob-
veznosti iz prvega in drugega odstavka 516.
člena ZGD, objavlja

obvestilo
Dne 22. 5. 2003 je bila sodnemu regis-

tru Okrožnega sodišča v Celju predložena:
1. pogodba o pripojitvi družbe Ojstrica

Dravograd, trgovinska d.d., Trg 4. julija 29,
Dravograd, kot prevzete družbe k prevzem-
ni družbi ERA d.d., Velenje, sklenjena dne
21. 5. 2003 v obliki notarskega zapisa;

2. pogodba o pripojitvi družbe ERA Ko-
roška trgovska družba d.d., Prevalje, Trg
40, kot prevzete družbe k prevzemni družbi
ERA d.d., Velenje, Prešernova 10, sklenje-
na dne 21. 5. 2003 v obliki notarskega
zapisa;

3. pogodba o pripojitvi družbe Dravinj-
ski dom trgovina in storitve d.d., Celjska
cesta 2, Slovenske Konjice, kot prevzete
družbe k prevzemni družbi ERA d.d., Vele-
nje, Prešernova 10, sklenjene dne 21. 5.
2003 v obliki notarskega zapisa.

Delničarjem družbe ERA d.d., Velenje,
sporočamo, da so jim skladno z določbo
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516.2 člena ZGD na sedežu družbe ERA
d.d. na voljo za pregled zakonsko določene
listine v zvezi z gornjimi pripojitvami (pogod-
be o pripojitvi, poročila uprav, ki so udeleže-
ne pri pripojitvi, poročila nadzornih svetov o
pregledu pripojitev, letna poročila družb, ude-
leženih v pripojitvi za poslovna leta 2000,
2001, in 2002), katerih prepis bomo brez-
plačno izročili kateremukoli delničarju dru-
žbe ERA d.d., Velenje, na njegovo zahtevo.
Hkrati delničarjem ERA d.d. sporočamo, da
imajo v roku enega meseca od dneva zase-
danja skupščine družbe Ojstrica Dravograd
d.d., ERA Koroška d.d., Prevalje, in družbe
Dravinjski dom d.d., Slovenske Konjice, v
skladu z določili ZGD pravico zahtevati sklic
skupščine družbe ERA d.d., Velenje, ki naj
odloči o soglasju za pripojitev navedenih
družb k družbi ERA d.d., Velenje.

ERA d.d., Velenje
uprava družbe

Ob-94395
Družba Dravinjski dom trgovina in storitve

d.d., Celjska cesta 2, Slovenske Konjice,
objavlja, da je na podlagi 516. člena Zakona
o gospodarskih družbah registrskemu sodi-
šču Okrožnega sodišča v Celju dne 22. 5.
2003 predložila pogodbo o pripojitvi družbe
Dravinjski dom trgovina in storitve d.d., Celj-
ska cesta 2, Slovenske Konjice, k družbi
Era trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki
d.d., Prešernova 10, Velenje, ki jo je pred
tem pregledal nadzorni svet družbe. Delni-
čarje se obvešča, da bo skupščina družbe
26. junija 2003 odločala o predlogu sklepa
o soglasju za pripojitev družbe Dravinjski dom
d.d., Slovenske Konjice, kot prevzete dru-
žbe k družbi Era d.d., Velenje, kot prevzem-
ne družbe. Delničarjem družbe je na sedežu
družbe omogočen pregled listin v postopku
pripojitve (pogodba o pripojitvi, poročilo
uprav, ki so udeležene pri pripojitvi, poročila
nadzornih svetov o pregledu pripojitve, letna
poročila obeh družb v pripojitvi za poslovna
leta 2000, 2001 in 2002, zaključno poroči-
lo). Delničarju se na njegovo pisno zahtevo
najkasneje naslednji delovni dan brezplačno
posreduje prepis navedenih listin.

Dravinjski dom d.d.,
Slovenske Konjice

uprava družbe

Ob-94421
Družba Era Koroška Trgovska družba d.d.,

Trg 40, Prevalje objavlja, da je na podlagi
516. člena Zakona o gospodarskih družbah
registrskemu sodišču Okrožnega sodišča v
Celju dne 22. 5. 2003 predložila pogodbo o
pripojitvi družbe Era Koroška Trgovska dru-
žba d.d., Trg 40, Prevalje k družbi Era trgovi-
na z živilskimi in neživilskimi izdelki d.d., Pre-
šernova 10, Velenje, ki jo je pred tem pregle-
dal nadzorni svet družbe. Delničarje se obve-
šča, da bo skupščina družbe 27. junija 2003
odločala o predlogu sklepa o soglasju za pri-
pojitev družbe Era Koroška d.d., Prevalje kot
prevzete družbe k družbi Era d.d., Velenje kot
prevzemne družbe. Delničarjem družbe je na
sedežu družbe omogočen pregled listin v po-
stopku pripojitve (pogodba o pripojitvi, poro-
čilo uprav, ki so udeležene pri pripojitvi, poro-
čila nadzornih svetov o pregledu pripojitve,
letna poročila obeh družb v pripojitvi za po-
slovna leta 2000, 2001 in 2002. Delničarju

se na njegovo pisno zahtevo najkasneje na-
slednji delovni dan brezplačno posreduje pre-
pis navedenih listin.

Era Koroška d.d., Prevalje
uprava družbe

Ob-94422
Družba Ojstrica Dravograd, trgovinska

d.d., Dravograd, Trg 4. julija 29 objavlja, da
je na podlagi 516. člena Zakona o gospo-
darskih družbah registrskemu sodišču
Okrožnega sodišča v Celju dne 22. 5. 2003
predložila pogodbo o pripojitvi družbe Ojstri-
ca Dravograd, trgovinska d.d., Dravograd,
Trg 4. julija 29 k družbi Era trgovina z živilski-
mi in neživilskimi izdelki d.d., Prešernova 10,
Velenje, ki jo je pred tem pregledal nadzorni
svet družbe. Delničarje se obvešča, da bo
skupščina družbe 27. junija 2003 odločala o
predlogu sklepa o soglasju za pripojitev dru-
žbe Ojstrica Dravograd d.d., Dravograd kot
prevzete družbe k družbi Era d.d., Velenje
kot prevzemne družbe. Delničarjem družbe
je na sedežu družbe omogočen pregled li-
stin v postopku pripojitve (pogodba o pripoji-
tvi, poročilo uprav, ki so udeležene pri pripo-
jitvi, poročila nadzornih svetov o pregledu
pripojitve, letna poročila obeh družb v pripo-
jitvi za poslovna leta 2000, 2001 in 2002.
Delničarju se na njegovo pisno zahtevo naj-
kasneje naslednji delovni dan brezplačno po-
sreduje prepis navedenih listin.

Ojstrica Dravograd d.d., Dravograd
uprava družbe

Odkupi poslovnih deležev
družb

Ob-94251
Banka Domžale d.d., skupina NLB, v

skladu s Statutom Banke Domžale d.d., sku-
pina NLB, objavlja ponudbo, ki jo je banki
posredoval delničar LHB Finance d.o.o.,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, za

odkup
– 7506 rednih delnic Banke Domžale d.d.
Delnice se ponujajo po ceni 91.000 SIT.
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi ku-

poprodanje pogodbe na žiro račun prodajal-
ca.

Dividenda za leto 2002 pripada proda-
jalcu, t.j. LHB Finance d.o.o., Ljubljana.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili Statuta delničarji Banke Dom-
žale d.d., skupina NLB, ki v roku 15 dni od
dneva objave tega oklica pisno sporočijo
banki, da sprejemajo ponudbo.

Ponudba za odkup velja 15 dni od obja-
ve tega oklica.

Banka Domžale d.d., skupina NLB

Ob-94269
V skladu s 465. členom ZGD objavlja-

mo, da je družba PID ZVON ENA d.d., iz
Maribora, Slovenska ulica 2, pridobila
117.650 delnic družbe IMP montaža Mari-
bor d.d., kar znaša 28,99%.

IMP montaža Maribor d.d.

Sklici skupščin

Popravek
Ob-94644

V objavi sklica 6. skupščine družbe Jav-
nega podjetja Elektrogospodarstvo Slove-
nije - razvoj in inženiring, d.d., objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 42 z dne 9. 5. 2003,
Ob-93366, se 2. in 3. točka popravita in se
pravilno glasita:

2. Predložitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila (274.a člen Zakona o gospodar-
skih družbah).

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na se seznani z letnim poročilom za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila ter sklepom o pokrivanju izgube za
leto 2002.

3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na potrdi delo uprave in nadzornega sveta
družbe ter jima podeli razrešnico za leto
2002.

Javno podjetje
Elektrogospodarstvo Slovenije -
razvoj in inženiring, d.d. Maribor

direktor Dragomir Peklar,
univ. dipl. org. dela

Popravek

Ob-94437
Uprava družbe Termo, d.d., Škofja Lo-

ka, Trata 32, s soglasjem nadzornega sveta
obvešča vse delničarje, da se 8. skupščina
Termo, d.d., Škofja Loka, ki je bila sklicana
za dne 28. 5. 2003, na predlog delničar-
jev, preloži na dan 3. 9. 2003 ob 16. uri na
sedežu družbe, z istim dnevnim redom in
predlogi sklepov.

Termo, d.d., Škofja Loka
direktor

Janez Deželak
predsednik nadzornega sveta

Mirko Opara

Popravek

V sklicu 7. seje skupščine delniške druž-
be Gorenjska oblačila d.d. Kranj, objavljeni
v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 16. 5.
2003, Ob-93991 se 3. točka dnevnega re-
da pravilno glasi:

3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2003.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo za leto 2003 skupščina imenu-
je KPMG Slovenija podjetje za revidiranje in
poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana.

Uredništvo

Ob-94270
Na podlagi 288. člena ZGD uprava druž-

be IMP montaža Maribor d.d., Špelina ulica
2, objavlja predlog za dopolnitev in razširi-
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tev dnevnega reda 6. redne skupščine del-
ničarjev družbe, sklicane za 9. 6. 2003 in
nasprotni predlog delničarja SVIT d.o.o., Trg
svobode 26, Slovenska Bistrica, ki ga je
prejela dne 12. 5. 2003.

Predlagana razširitev dnevnega reda in
nasprotni predlog glasijo:

I. Doda se nova točka, ki postane 4. toč-
ka dnevnega reda skupščine družbe:

4. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina razreši člana

nadzornega sveta, predstavnika delničarjev,
Antona Preskarja.

II. 4. točka postane 5. točka dnevnega
reda in nasprotni predlog k tej točki glasi:

5. Izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa:
a) Skupščina ugotovi, da na podlagi od-

stopne izjave z dnem seje skupščine prene-
ha mandat članu nadzornega sveta, pred-
stavniku delničarjev, Franciju Strajnarju.

b) Za člana nadzornega sveta, predstav-
nika delničarjev, se za mandatno dobo šti-
rih let od dneva imenovanja izvolita Božidar
Sobočan in Renata Doberšek.

III. 5. točka postane 6. točka dnevnega
reda.

Stališče uprave: uprava družbe ne nas-
protuje razširitvi dnevnega reda in nasprot-
nem predlogu.

IMP montaža Maribor, d.d.
direktor družbe:

mag. Edvin Makuc

Ob-94175
Na podlagi 6.8. točke statuta Javor Piv-

ka lesna industrija d.d., Pivka, uprava druž-
be sklicuje

9. sejo skupščine
Javor Pivka lesna industrija d.d.,

Kolodvorska cesta 9a, Pivka,
ki bo 24. 6. 2003 ob 13. uri na sedežu

družbe v Pivki, Kolodvorska cesta 9a.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep: na podla-
gi poročila o prisotnosti se ugotovi, da je
skupščina sklepčna in lahko veljavno spre-
jema sklepe v zvezi s predlaganim dnevnim
redom.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov, notarja in zapisnikarja.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: izvoli se
predsednik skupščine Valter Urbančič,
preštevalki glasov Danijela Tomažič, Vida
Smrdelj, notar Darko Jerše in zapisnikarica
za potrebe družbe Irena Zadelj.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčno-
sti.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi sklepčnost
skupščine.

4. Predložitev revidiranega letnega po-
ročila družbe za leto 2002 ter poročila nad-
zornega sveta in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednje sklepe:

a) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom za leto 2002 ter s poroči-

lom nadzornega sveta o preveritvi in spreje-
mu letnega poročila z dne 24. 4. 2003.

b) Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi družbe in nadzornemu svetu družbe za
poslovno leto 2002.

5. Spremembe in dopolnitve poslovnika
o delu skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: zaradi us-
kladitve s statutom se sprejme spremembe
in dopolnitve poslovnika o delu skupščine v
predlaganem besedilu.

6. Izvolitev člana nadzornega sveta in
seznanitev s članoma nadzornega sveta –
predstavnikoma delavcev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: zaradi izteka man-
data dosedanji članici nadzornega sveta se
za novo članico nadzornega sveta, ki nasto-
pi štiriletni mandat z dnem 14. 2. 2004, po-
novno izvoli Ida Tomišič.

Skupščina se seznani z imenovanima
članoma nadzornega sveta - predstavniko-
ma delavcev.

7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprej-
me naslednji sklep: za revizorja za poslovno
leto 2003 se imenuje revizijska družba Deloit-
te & Touche revizija d.o.o. iz Ljubljane.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Letno poročilo in poročilo nadzornega

sveta ter ostalo gradivo za vsako točko
dnevnega reda skupščine je delničarjem
na voljo na sedežu uprave družbe v Pivki,
Kolodvorska cesta 9a, vsak delovni dan
od 8. do 11.30.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in ravno tako mo-
ra biti predloženo najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Glasovanje o točkah dnevnega reda bo
potekalo na podlagi glasovnic, ki jih bodo
prejeli delničarji ob vstopu v sejno sobo.

Delničarji lahko svoje protipredloge vlo-
žijo v roku 7 dni od dneva objave sklica
skupščine, priporočeno po pošti ali nepo-
sredno v tajništvo uprave družbe na Kolod-
vorski cesti 9a v Pivki.

Javor Pivka d.d.
uprava

Ob-94207
Na podlagi XXX.A člena statuta družbe

Consulting, podjetje za finančno poslov-
ne storitve in svetovanje, d.d., Ljublja-
na, uprava družbe sklicuje

7. skupščino delničarjev družbe,
ki bo v ponedeljek, 23. 6. 2003 ob 12.

uri v prostorih poslovne hiše Emona, 1. nad-
stropje, Šmartinska 130, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
3. Izvolitev nadzornikov glasovanja.
Predlog sklepa: za nadzornika glasova-

nja se izvoli Jože Kovačič.
4. Seznanitev z letnim poročilom uprave

za leto 2002 in pisnim poročilom nadzorne-
ga sveta za leto 2002.

5. Uporaba bilančnega dobička in po-
delitev razrešnice.

Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da skupni bilančni do-

biček na dan 31. 12. 2002 znaša
98,563.207,17 SIT. Del bilančnega dobič-
ka v višini 592.800 SIT, kar predstavlja 4%
osnovnega kapitala družbe oziroma divi-
dendo v višini 40 SIT bruto na delnico, se
razdeli delničarjem.

V skladu s petim in šestim odstavkom
228. člena ZGD se del bilančnega dobička
v znesku 859.595,73 SIT dodatno razpo-
redi v statutarne rezerve.

Preostali del bilančnega dobička v višini
97,110.811,44 SIT ostane nerazporejen in
se prenese v naslednje leto.

Dividende se izplačajo 23. 9. 2003, in
sicer delničarjem, vpisanim v centralnem re-
gistru KDD na dan skupščine.

b) Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu
2002.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovnih

izkazov družbe za leto 2003 skupščina ime-
nuje revizijsko družbo Ecum Revizija d.o.o.,
Ljubljana, Kersnikova 6.

7. Poročilo uprav o pripojitvi.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sku-

pno poročilo uprav Consulting d.d. in Crea-
tina d.o.o. o pripojitvi prevzete družbe Cre-
atina d.o.o. Ljubljana k družbi Consulting
d.d. z dne 10. 5. 2003.

8. Poročilo nadzornega sveta o pripojitvi.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

ročilo nadzornega sveta Consulting d.d. o
pripojitvi prevzete družbe Creatina d.o.o.
Ljubljana k družbi Consulting d.d. z dne
14. 5. 2003.

9. Revizijsko poročilo o pripojitvi.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

ročilo revizijske družbe Ecum Revizija d.o.o.
o pripojitvi prevzete družbe Creatina d.o.o.
Ljubljana k družbi Consulting d.d. z dne
10. 5. 2003.

10. Pogodba o pripojitvi in soglasje k
pripojitvi.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pogodbo o pripojitvi prevzete družbe Crea-
tina d.o.o. Ljubljana k družbi Consulting d.d.
z dne 9. 5. 2003 ter soglaša s pripojitvijo
prevzete družbe Creatina d.o.o. k družbi
Consulting d.d.

11. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina z dnem
skupščine razreši člane nadzornega sveta
Pipan Romana, Marijo Lukežič in Miro Gre-
gorc. Za nova člana nadzornega sveta se z
dnem skupščine imenujeta Marija Lukežič
in Mira Gregorc. Mandat novih članov je
štiri leta.

12. Informacija o predstavniku delavcev
v nadzornem svetu.

13. Sprememba firme in sedeža.
Predlog sklepa: firma družbe se spre-

meni, tako da se po novem glasi: Creatina,
mednarodna trgovska družba d.d.

Skrajšana firma se glasi: Creatina d.d.
Sedež družbe se spremeni in je po no-

vem: Šmartinska 152, Ljubljana.
14. Sprememba dejavnosti.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se us-

kladi s standardno klasifikacijo dejavnosti.
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Zaradi pripojitve se dejavnost družbe razširi
z naslednjimi dejavnostmi:

– DB 17.40 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil,

– DB 17.51 Proizvodnja preprog in tal-
nih oblog,

– DB 17.54 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.,

– DD 20.52 Proizvodnja izdelkov iz plu-
te, slame in protja,

– DE 22.11 Izdajanje knjig,
– F 45.43 Oblaganje tal in sten,
– I 63.300 Dejavnost potovalnih agencij

in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.,

– K 70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem,

– K 71.10 Dajanje avtomobilov v najem,
– K 71.33 Dajanje pisarniške in računal-

niške opreme v najem,
– K 71.34 Dajanje drugih strojev in opre-

me v najem, d.n.
15. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
a) Zaradi izvedbe pripojitve se poveča

osnovni kapital družbe z dosedanjih
14,820.000 SIT za 6,162.000 SIT na
20,982.000 SIT. Povečanje osnovnega ka-
pitala se izvede z izdajo 6.162 navadnih
imenskih delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT vsaka.

Povečanje osnovnega kapitala se opravi
s stvarnim prevzemom, katerega predmet
je celotno premoženje, skupaj z obveznos-
tmi prevzete družbe Creatina d.o.o., Ljub-
ljana, ki ga bo družba pridobila od prevzete
družbe Creatina d.o.o., Ljubljana na podla-
gi 3. člena pogodbe o pripojitvi z vpisom
pripojitve v sodni register.

Do novih delnic so upravičeni imetniki
poslovnih deležev v prevzeti družbi Creatina
d.o.o, Ljubljana, ki bodo imetniki poslovnih
deležev na dan vpisa pripojitve v register.
Vsak od imetnikov poslovnih deležev je
upravičen do tolikšnega števila delnic, kot
izhaja iz menjalnega razmerja ter 4. člena
pogodbe o pripojitvi.

b) Po vpisu pripojitve in povečanja
osnovnega kapitala v sodni register se izda
6.162 novih delnic z nominalno vrednostjo
delnice 1.000 SIT, kot sledi:

1. Izdajatelj delnic: Creatina d.d.,
Šmartinska 152, Ljubljana;

2. Novo izdane delnice glasijo na ime
ter so navadne delnice, istega razreda, kot
že obstoječe. Prenos novih delnic je ome-
jen s soglasjem družbe.

3. Skupna nominalna vrednost celot-
ne izdaje je 6,162.000 SIT.

4. Družba ni izdala delnic brez glaso-
valne pravice.

5. Novo izdane delnice se izdajo v
nematerializirani obliki z vpisom v centralni
register vrednostnih papirjev pri KDD.

6. Novo izdane delnice so udeležene
v dobičku družbe, doseženem v celotnem
poslovnem letu, v katerem je ta sklep spre-
jet (to je od 1. 1. 2003 dalje).

7. Dividende bodo izplačane po spre-
jetju sklepa o uporabi bilančnega dobička v
roku, ki ga določi skupščina družbe.

8. Šteje se, da so nove delnice vpisa-
ne z dnem, ko skupščini družb Consulting
d.d. in Creatina d.o.o. Ljubljana, izdata so-
glasje za pripojitev na podlagi pogodbe o

pripojitvi prevzete družbe Creatina d.o.o.
Ljubljana k družbi Consulting d.d. z dne 9. 5.
2003. Šteje se, da so delnice vpisali imetni-
ki poslovnih deležev v prevzeti družbi Creati-
na d.o.o. Ljubljana, ki bodo imetniki poslov-
nih deležev na dan vpisa pripojitve v register.

9. Delnice se vplačajo s stvarnim pre-
vzemom, kot ga določa sklep o povečanju
kapitala.

10. Registracija tega sklepa ter izdaja
delnic z vpisom v KDD bo objavljena v Urad-
nem listu RS.

11. Delnice se izročijo vpisniku z vpi-
som delnic na njegov račun pri KDD v skla-
du z nalogom družbe za izdajo delnic.

12. Vpisnik ima prednostno pravico
ob novi izdaji delnic izdajatelja.

16. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-

membe in dopolnitve statuta družbe v pre-
dlaganem besedilu.

17. Nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta skupščina pooblašča
upravo družbe za kupovanje lastnih delnic
za namene iz 240. člena Zakona o gospo-
darskih družbah v obdobju 18 mesecev od
sprejema skupščinskega sklepa, od najni-
žje cene, ki je enaka nominalni ceni 1.000
SIT za delnico do najvišje 3.000 SIT za
delnico. Skupni nominalni znesek vseh od-
kupljenih lastnih delnic ne sme presegati
10% osnovnega kapitala.

Predlagatelj sklepov pod tč. 1 – 5, 7 – 10
ter 12 – 17 sta uprava in nadzorni svet, pred-
logov pod 6. in 11. točko pa nadzorni svet.

Gradiva za zasedanje skupščine so na
vpogled delničarjem družbe na sedežu
družbe v Ljubljani, Središka 21, vsak delov-
ni dan od 10. do 12. ure. Dokumenti v zvezi
s pripojitvijo se ravno tako nahajajo na se-
dežu družbe v Ljubljani, Središka 21.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe osebno ali njihovi pooblaščenci, ki
morajo imeti notarsko overjeno pooblastilo.

Dvorana, v kateri bo zasedanje poteka-
lo, bo odprta 30 minut pred začetkom za-
sedanja skupščine.

Udeleženci se ob prihodu na zasedanje
izkažejo z ustreznim identifikacijskim doku-
mentom in s podpisom na seznamu udele-
žencev potrdijo svojo prisotnost na skupšči-
ni ter prevzem glasovnic.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje skupščine 14. 7. 2003 ob
isti uri, v istem prostoru.

Skupščina bo na ponovnem zasedanju
veljavno odločala ne glede na višino na za-
sedanju zastopanega kapitala družbe.

Consulting d.d.
predsednik nadzornega sveta

Roman Pipan
uprava

Marjan Dragar

Ob-94208
Na podlagi 35. člena Statuta družbe Me-

nina, proizvodnja pogrebne opreme, d.d.
Kamnik, uprava družbe sklicuje

9. skupščino
delničarjev družbe Menina, d.d.,

Kamnik,
ki bo dne 24. 6. 2003, ob 13. uri na se-

dežu družbe, Šmarca, Trg padlih borcev 3.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Simon Jeglič, odvetnik iz
Ljubljane, Kersnikova 5, za preštevalko gla-
sov se izvoli Majda Kladnik. Za sestavo no-
tarskega zapisnika skupščine se potrdi no-
tar Jože Rožman iz Domžal.

2. Sprejem sklepov o uporabi bilančne-
ga dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2002.

Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s poročilom

nadzornega sveta o potrditvi letnega poro-
čila za leto 2002. Izhajajoč iz potrjenega
letnega poročila bilančni dobiček družbe
na dan 31. 12. 2002 znaša
181,583.748,61 SIT. Del bilančnega do-
bička se nameni za dividende delničarjem,
ki so na dan 20. 6. 2003 vpisani v delniški
knjigi pri Klirinško depotni družbi. Delni-
čarjem se v roku 60 dni po sprejemu skle-
pa izplača dividenda, ki znaša 1.400 SIT
bruto na delnico. Izplačilo se izvrši iz pre-
nesenega čistega dobička iz leta 2000 v
višini 36,327.387,64 SIT in iz ustreznega
dela prenesenega dobička iz leta 1998. O
preostalem delu bilančnega dobička (pre-
nesenem dobičku) bo odločeno v nasled-
njih poslovnih letih.

b) Skupščina potrdi in odobri delo upra-
ve in nadzornega sveta v letu 2002 in jima
podeli razrešnico za poslovno leto 2002.

3. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2003.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2003 se imenuje revizijska
družba Ernst&Young, d.o.o., Ljubljana.

Vpogled v gradivo: letno poročilo za leto
2002, revizorjevo mnenje, poročilo nadzor-
nega sveta ter drugo gradivo za skupščino
družbe s predlogi sklepov je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe Menina, d.d.,
Kamnik, to je v Šmarci, Trg padlih borcev 3,
vsak delavnik med 9. in 12. uro v času od
dneva objave sklica do vključno dneva za-
sedanja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v roku 7 dni po objavi tega sklica v tajništvu
delniške družbe.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini bo javno. Vsa-

ka delnica daje delničarjem en glas. Zase-
danja skupščine se lahko udeležijo in na
njej odločajo delničarji, ki so vpisani v delni-
ški knjigi pri Klirinško depotni družbi na dan
20. 6. 2003 oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki morajo svojo udeležbo na skupšči-
ni in uresničevanje glasovalnih pravic pred-
hodno prijaviti upravi družbe najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine, to je do
vključno 21. 6. 2003.

Menina, d.d., Kamnik
uprava

Ob-94209

Uprava Loške komunale d.d. Škofja Lo-
ka, na podlagi 17. člena statuta, sklicuje in
vabi delničarje na
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9. skupščino
delniške družbe Loška komunala d.d.

Škofja Loka,
ki bo 23. 6. 2003 ob 9. uri v poslovni

stavbi Loške komunale d.d. Škofja Loka,
Kidričeva cesta 43a, Škofja Loka, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlogi sklepov:
a) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
b) Na predlog uprave in nadzornega sve-

ta se izvolijo: predsednik skupščine in dva
preštevalca glasov.

c) Skupščini prisostvuje notarka Erika
Braniselj, ki sestavi notarski zapisnik.

2. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-

membe statuta družbe v predlaganem be-
sedilu.

3. Poročilo nadzornega sveta o preveri-
tvi letnega poročila za poslovno leto 2002,
skupaj s stališčem nadzornega sveta do re-
vizijskega poročila za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi let-
nega poročila za poslovno leto 2002, pozi-
tivnim stališčem nadzornega sveta do revi-
zijskega poročila za poslovno leto 2002 in
potrditvijo letnega poročila za poslovno leto
2002.

4. Obravnava in sprejem sklepa o upo-
rabi bilančnega dobička in podelitvi razre-
šnice upravi in nadzornemu svetu.

Predloga sklepov:
a) Skupščina sprejema predlagano upo-

rabo bilančnega dobička, ugotovljenega za
poslovno leto 2002.

b) Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta za poslovno le-
to 2002 in jima podeljuje razrešnico.

5. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlogi sklepov:
a) Na predlog nadzornega sveta se z

dnem 23. 11. 2003, zaradi poteka mandata,
razreši dosedanje člane nadzornega sveta.

b) Na predlog nadzornega sveta se v
nadzorni svet za novo 4-letno mandatno do-
bo, z dnem 24. 11. 2003 kot predstavnika
delničarjev izvolita Janez Kepic in Vida Ga-
ber.

c) Skupščina je seznanjena, da je svet
delavcev v nadzorni svet izvolil Dragomirja
Brdnika kot predstavnika delavcev, z istim
dnem in za isto mandatno dobo.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2003 revizijsko
družbo Plus revizijo d.o.o. iz Ljubljane.

7. Določitev nagrade oziroma sejnine za
člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: potrdi se predlagana vi-
šina nagrad oziroma sejnin za člane nadzor-
nega sveta za obdobje med 8. in 9. zase-
danjem skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovanja imajo delničarji, ki so na dan 20. 6.
2003 vpisani v delniško knjigo družbe in
centralni register pri KDD.

Delničar glasuje osebno ali po poobla-
ščencu ali zastopniku z glasovnicami, ki jih
prejme pred začetkom skupščine. Poobla-
stila morajo biti pisna.

Gradivo s predlogi sklepov za vse točke
dnevnega reda prejmejo vsi delničarji oseb-
no ali po pošti najmanj 30 dni pred dnevom
zasedanja skupščine.

Besedilo predlaganih sprememb statuta
družbe, letno poročilo za poslovno leto
2002 in poročilo nadzornega sveta je delni-
čarjem na vpogled v pisarni vodje pravne in
kadrovske službe družbe, na Kidričevi cesti
43a v Škofji Loki, vsak delovni dan od 8. do
14. ure, od dneva objave sklica skupščine
dalje.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne t.j. 23. 6. 2003
ob 9.30, v istem prostoru. Skupščina bo
takrat veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Loška komunala d.d.
Škofja Loka

uprava

Ob-94223
Na podlagi 25. člena statuta družbe Ti-

skarna Novo mesto d.d., sklicujem

8. sejo skupščine delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 30. junija 2003, ob

11. uri, v sejni sobi Tiskarne Novo mesto
d.d., v Vavpotičevi ulici 19, Novo mesto.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine družbe, izvolitev

predsedujočega skupščine, določitev dveh
preštevalk glasov in ugotovitev prisotnosti
notarja.

Sklep: izvoli se predsedujoči za vodenje
skupščine in določi se dve preštevalki gla-
sov po predlogu direktorja. Ugotovi se pri-
sotnost notarja.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Sklep: predsedujoči ugotovi sklepčnost.
3. Poročilo nadzornega sveta o poslova-

nju družbe v letu 2002, uporaba bilančne-
ga dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

a) Obravnava Poročila nadzornega sveta
o poslovanju družbe v letu 2002.

Sklep: skupščina sprejme Poročilo nad-
zornega sveta o poslovanju družbe v letu
2002.

b) Uporaba bilančnega dobička za leto
2002.

Sklep: bilančni dobiček za leto 2002 v
višini 81,202.148,34 SIT, ki je sestavljen iz
prenesenega čistega dobička v letih 1999
in 2001 v skupnem znesku 35,663.563,92
SIT in iz čistega dobička poslovnega leta
2002 v znesku 45,538.584,42 SIT se upo-
rabi:

– 10,286.250 SIT za izplačilo dividend
delničarjem, kar znaša 150 SIT bruto na
delnico. Za izplačilo dividend se uporabi
del prenesenega čistega dobička iz poslov-
nega leta 1999,

– 70,915.898,34 SIT ostane kot ne-
razporejen in se oblikuje kot prenesen čisti
poslovni izid, ki je sestavljen iz čistega
dobička iz leta 2002 v znesku
45,538.584,42 SIT in iz prenesenega
čistega dobička iz leta 2001 v znesku
24,293.390,58 SIT ter iz leta 1999 v zne-
sku 1,083.923,34 SIT.

Izplačilo dividend se opravi v roku 60
dni od dneva sprejema tega sklepa na skup-
ščini. Do izplačila dividend so upravičeni vsi
delničarji družbe, katerih lastništvo delnic

je vpisano pri klirinško depotni družbi v Ljub-
ljani na dan zasedanja skupščine. Bruto di-
videnda na delnico znaša 150 SIT.

c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na podeli razrešnico upravi in članom nad-
zornega sveta družbe za leto 2002.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejeme naslednji sklep: za pregled po-
slovanja in revidiranje računovodskih izka-
zov družbe za leto 2003 se imenuje revizij-
sko družbo Dinamic, d.o.o. iz Novega me-
sta.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov je na vpogled vsem delničarjem na se-
dežu družbe v Vavpotičevi ulici 19, Novo
mesto, pri direktorju, vsak delovni dan med
11. in 12. uro.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, obrazložen in vložen v sedmih
dnevih po objavi tega sklica.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeleži vsak

delničar, ki je na dan 23. 6. 2003 vpisan v
KDD, sam ali po svojem pooblaščencu ozi-
roma zakonitem zastopniku pod pogojem,
da na sedežu družbe vsaj štiri dni pred za-
sedanjem (do 26. 6. 2003) prijavi svojo
udeležbo s predložitvijo (deponiranjem) po-
trdila o izdanih delnicah ali pooblastila sku-
paj s potrdilom o izdanih delnicah.

Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

glasujejo na skupščini z glasovnicami, ki jih
prejmejo ob vstopu v sejno sobo pol ure
pred začetkom zasedanja do ure, ki je do-
ločena za začetek seje skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 12.30, na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Tiskarna Novo mesto d.d.
direktor

Dušan Jarc

Ob-94265
V skladu s 27. členom Statuta Nove KBM

d.d. Maribor, sklicuje uprava banke

8. sejo skupščine
Nove KBM d.d.,

ki bo potekala v ponedeljek, dne
30. junija 2003 ob 12. uri, v prostorih
Nove KBM d.d. v Mariboru, Vita Kraigher-
ja 4/VI. nadstropje, sejna soba

Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti

skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini
prisoten notar Friderik Bukovič iz Maribora.

2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine: Janeza Er-

javca,
– za preštevalca glasov: Maksimiljana

Judra in Marijano Hunjadi.
3. Seznanitev z letnim poročilom Nove

KBM d.d. za leto 2002, poročilom nadzor-
nega sveta o preveritvi letnega poročila No-
ve KBM d.d. za leto 2002 in poročilom o
notranjem revidiranju za leto 2002.
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Predlog sklepa: skupščina banke se sez-
nani s predloženim letnim poročilom Nove
KBM d.d. za leto 2002, poročilom nadzor-
nega sveta o preveritvi letnega poročila No-
ve KBM d.d. za leto 2002 in poročilom o
notranjem revidiranju za leto 2002.

4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2002 s predlogom podelitve razre-
šnice upravi in nadzornemu svetu Nove
KBM d.d. za poslovno leto 2002.

Predlog sklepov:
1. Na podlagi predloga uprave banke in

soglasja nadzornega sveta banke se bilan-
čni dobiček za leto 2002 v višini
1.055,556.000 tolarjev uporabi za nasled-
nje namene:

– izplačilo delničarjem, kar znaša 376,98
SIT bruto na delnico – 1.055,556.000 SIT.

Dobiček se izplača delničarjem, ki so
bili na dan 2. 7. 2003 vpisani v delniško
knjigo, in sicer v dveh enakih obrokih po
50% v mesecu juliju in mesecu oktobru.

2. Skupščina Nove KBM d.d. podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu No-
ve KBM d.d. za poslovno leto 2002.

5. Predlog imenovanja pooblaščenega
revizorja Nove KBM d.d. za leto 2003.

Predlog sklepa: skupščina banke na pre-
dlog nadzornega sveta Nove KBM d.d. za
pooblaščenega revizorja Nove KBM d.d. za
leto 2003 imenuje revizijsko družbo Deloit-
te & Touche d.o.o. Ljubljana.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico uresničuje delničar na

skupščini osebno ali preko pooblaščenca.
Pravico do udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo delničarji oziroma njihovi po-
oblaščenci, ki svojo udeležbo na skupščini
pravočasno – v roku treh delovnih dni pred
skupščino prijavijo upravi banki.

Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
morajo hkrati s prijavo priložiti ustrezna po-
oblastila in jih deponirati pri upravi banke
vsaj tri dni pred skupščino.

Uprava in člani nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji.

Celotno gradivo za dnevni red skupšči-
ne s predlogi sklepov je delničarjem na vpo-
gled od 29. 5. 2003 dalje do dneva skup-
ščine v tajništvu banke v Mariboru, Vita Kra-
igherja 4, V. nadstropje.

Uprava Nove KBM d.d.

Ob-94296
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 58. člena Statuta delni-
ške družbe Plama-pur d.d. Podgrad, upra-
va družbe sklicuje

7. skupščino
delniške družbe Plama-pur Podgrad,

ki bo v četrtek, 26. junija 2003 ob 12. uri
na sedežu družbe, sejna soba, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata na-

slednji sklep: za predsednika skupščine se
izvoli Danilo Grilj, za preštevalko glasov se
izvoli Vladimira Ceglar, za zapisnikarico se
izvoli Erika Logar. Ugotovi se, da skupščini
prisostvuje notar Aleksander Ternovec.

2. Predlog uporabe bilančnega dobička
in podelitev razrešnice upravi ter nadzorne-
mu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep:

a) Skupščina je seznanjena z letnim po-
ročilom za leto 2002 in poročilom nadzor-
nega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila za leto 2002.

b) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2002
v znesku 327,788.396,12 SIT se uporabi
za naslednje namene:

– za dividende po 60 SIT bruto na delni-
co v znesku 41,207.880 SIT,

– prenos v naslednje leto v znesku
281,580.516,12 SIT,

– za druge namene:
– udeležba uprave v dobičku

2,500.000 SIT (bruto),
– udeležba nadzornega sveta v do-

bičku 2,500.000 SIT (bruto).
Za izplačilo dividend in udeležbe uprave

ter nadzornega sveta v bilančnem dobičku
se uporabi preneseni dobiček iz leta 1997.
Družba bo delničarjem izplačala dividende
v denarju najkasneje v roku 75 dni po spre-
jemu tega sklepa po stanju delničarjev vpi-
sanih v centralnem registru pri KDD – Cen-
tralni klirinško-depotni družbi, d.d. Ljublja-
na, na dan 30. 6. 2003. V istem roku se
realizira tudi udeležba uprave in nadzorne-
ga sveta v dobičku.

Kriteriji za delitev nagrade iz udeležbe
nadzornega sveta v dobičku so: 1,5 enote
za predsednika nadzornega sveta, 1 enota
za člane nadzornega sveta. Glede na to, da
so bile v letu 2002 kadrovske spremembe,
pripada članom nadzornega sveta nagrada
v višini, ki je odvisna od dolžine mandata v
letu 2002.

c) Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi ter nadzornemu svetu za poslovno leto
2002, s katero potrjuje in odobrava delo
teh dveh organov družbe v poslovnem letu
2002.

3. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: na podlagi 240. člena ZGD –
F in 21. člena statuta družbe, skupščina
družbe pooblašča upravo, da v skladu s
statutom družbe in v skladu z ZGD – F,
lahko kupi lastne delnice družbe, s tem, da
najvišja nakupna cena ne sme presegati
knjigovodske vrednosti, najnižja pa ne sme
biti manjša od nominalne vrednosti delnice
ter skupni nominalni znesek kupljenih la-
stnih delnic ne sme presegati 10% osnov-
nega kapitala.

Za namen nakupa lastnih delnic se obli-
kujejo rezerve v ustrezni višini v skladu s
predpisi.

Pooblastilo za nakup lastnih delnic velja
18 mesecev od dneva sprejema tega
sklepa.

Uprava lahko odsvoji lastne delnice le
preko organiziranega trga.

Skupščina pooblašča upravo, da lahko
s soglasjem nadzornega sveta umakne la-
stne delnice in s tem zmanjša osnovni kapi-
tal, brez nadaljnjega sklepanja skupščine o
zmanjšanju osnovnega kapitala.

Vsa pravila v zvezi z nakupom in prodajo
lastnih delnic določi nadzorni svet.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za pooblaščenega revizorja za pregled ra-

čunovodskih izkazov Plama-pur d.d. za leto
2003 se imenuje družba KPMG Slovenija,
podjetje za revidiranje in poslovno svetova-
nje, d.o.o. iz Ljubljane.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z Zakonom o gospodarskih dru-
žbah in Zakonom o prevzemih ter ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo najkasneje do 23. junija 2003
do 14. ure osebno ali prek pooblaščenca pri-
javili svojo udeležbo tajništvu družbe.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s pod-
pisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.

Popolno gradivo za skupščino s predlo-
gi sklepov, letno poročilo, poročilo nadzor-
nega sveta so delničarjem na vpogled v in-
formacijski pisarni na sedežu družbe od
dneva razpisa, in sicer vsak delovni dan od
10. do 13. ure do dneva skupščine.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi druž-
be v sedmih dneh od dneva objave sklica.

V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine istega dne ob 13. uri v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih del-
ničarjev.

Plama-pur d.d. Podgrad
uprava

Ob-94305
Na podlagi 38. člena statuta družbe No-

voles lesna industrija Straža, d.d., sklicujem

7. sejo skupščine
družbe Novoles lesna industrija Straža,

d.d.,
ki bo v petek, 27. 6. 2003 ob 9. uri na

sedežu družbe v Straži.
Dnevni red:
1. Otvoritev 7. seje skupščine delniške

družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa:

1.1. Za predsedujočo skupščine se ime-
nuje Ada Gole-Grandovec, za preštevalca
glasov pa Janez Vovk in Branka Faleskini.

1.2. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Uporaba bilančnega dobička.
2.1. Uprava je skupščini predložila Let-

no poročilo družbe za leto 2002 z mne-
njem revizorja in pisno Poročilo nadzornega
sveta delniške družbe, s katerim le-ta spre-
jema Letno poročilo družbe za leto 2002 in
daje pozitivno stališče k revizijskemu poro-
čilu.

2.2. Uporaba bilančnega dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

jem naslednjega sklepa: bilančni dobiček
leta 2002 v vrednosti 419.742 tisoč SIT se
uporabi na sledeč način:

– del bilančnega dobička v vrednosti
37.782 tisoč SIT, ki izhaja iz nerazporejene-
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ga čistega dobička leta 1997, se uporabi
za izplačilo dividend prednostnim delničar-
jem v bruto vrednosti 1.011 SIT na predno-
stno delnico za obdobje od leta 1993 do
2001 in delno za leto 2002. V skladu s
statutom družbe pripada prednostnim del-
ničarjem fiksna dividenda v višini 2% letno
od nominalne vrednosti delnice, revalorizi-
rane z rastjo cen življenjskih potrebščin,

– del bilančnega dobička v vrednosti
190.980 tisoč SIT, ki izhaja iz nerazporeje-
nega čistega dobička preteklih let, se odve-
de v druge rezerve iz dobička,

– preostali bilančni dobiček v vrednosti
190.980 tisoč SIT, ki izhaja iz nerazporeje-
nega dobička preteklih let, pa ostane neu-
porabljen; odločanje o njegovi uporabi se
prenese v naslednje leto.

2.3. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa: skupščina upravi
in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico.

3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa: sprejmejo se spre-
membe in dopolnitve ter prečiščeno bese-
dilo statuta družbe Novoles lesna industrija
Straža, d.d.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.

Nadzorni svet predlaga sprejem nasled-
njega sklepa: za revidiranje računovodskih
izkazov za leto 2003 se imenuje revizijska
hiša Dinamic, d.o.o.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan skupšči-
ne, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pi-
sno prijavo osebno ali s priporočeno poši-
ljko, dostavijo družbi najkasneje 3 dni pred
skupščino.

Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred
začetkom skupščine v sprejemni pisarni
prevzamejo gradivo in glasovnice.

Glasuje se z glasovnicami, osebno ali
po pooblaščencu.

Gradivo za skupščino, vključno s pre-
dlogom sprememb in dopolnitev statuta
družbe ter čistopisa statuta s predlogi skle-
pov, je na vpogled vsem delničarjem vsak
delovni dan od 9. do 12. ure v kadrov-
sko-pravnem sektorju.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

predloge sklepov k posameznim točkam
dnevnega reda, ali predloge glede dnevne-
ga reda, za katere želijo, da so o njih pravo-
časno seznanjeni vsi delničarji, pisno spo-
ročijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.

Novoles lesna industrija Straža, d.d.
uprava

Ob-94327
Na podlagi 35., 36. in 37. člena statuta

družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d.
in v skladu z določbami Zakona o gospo-
darskih družbah sklicujem

6. redno skupščino
delniške družbe Naravno zdravilišče

Topolšica d.d.,
ki bo v petek, 27. 6. 2003 na sedežu

družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d.,

Topolšica 77, 3326 Topolšica, z začetkom
ob 11. uri v seminarski dvorani hotela Vesna
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev nav-
zočnosti.

2. Imenovanje delovnih teles skupščine
(predsednik, dva preštevalca) in predstavi-
tev notarja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina imenuje za
predsednika skupščine Ivana Tajnška, za
preštevalki glasov pa Ireno Žgank in Jožico
Šimek. Na skupščini je prisoten vabljeni no-
tar Avgust Ribič.

3. Predložitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta po 274. členu Zako-
na o gospodarskih družbah.

Predlog sklepa: skupščina se seznanja
z letnim poročilom za leto 2002, mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila uprave za
leto 2002.

4. Obravnava in sprejem sklepa o raz-
poreditvi dobička iz leta 2002.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bi-
lančni dobiček v višini 89,101.237,89 SIT,
sestavljen iz nerazporejenega dobička iz
preteklih let v revalorizirani višini
65,143.756,82 SIT ter nerazporejenega
dobička iz leta 2002 v višini 23,957.481,07
SIT, razporedi v druge rezerve.

Skupščina podeli upravi in nadzornemu
svetu družbe razrešnico za delo v letu 2002
v smislu drugega odstavka 282.a člena Za-
kona o gospodarskih družbah.

5. Obravnava poročila o izvedbi dokapi-
talizacije in obravnava predloga sklepa o
pooblastitvi nadzornega sveta za uskladitev
statuta družbe z veljavno sprejetimi odloči-
tvami.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
podanim poročilom o dokapitalizaciji druž-
be in pooblašča nadzorni svet družbe za
uskladitev statuta glede števila delnic, ki so
bile izdane na podlagi sklepa uprave z dne
7. 5. 2003.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina družbe imenuje za revizor-
ja za poslovno leto 2003 pooblaščeno revi-
zijsko družbo EBIT, d.o.o., Velenje.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko do-
stavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasne-
je 3 dni pred sejo skupščine. Pozivamo ude-
ležence, da se ob prihodu na skupščino pri-
javijo v tajništvu družbe najmanj eno uro pred
pričetkom zasedanja skupščine, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled

vsak delovni dan v upravi družbe od 10. do
12. ure.

Delničarji lahko svoje nasprotne predlo-
ge k posameznim točkam dnevnega reda
pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh
od objave sklica.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje na istem mestu čez eno uro. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Naravno zdravilišče Topolšica d.d.
uprava družbe

Št. 92/03 Ob-94336
Na podlagi 4. točke Statuta družbe Tr-

govsko podjetje Potrošnja, d.d., Kidričeva 1,
Zagorje ob Savi, uprava družbe vabi delni-
čarje na

6. sejo skupščine
družbe Potrošnja, d.d., Kidričeva 1,

Zagorje ob Savi,
ki bo v petek, dne 27. 6. 2003 ob 13. uri

v gostišču Kum, Prešernova 1, Zagorje ob
Savi.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklep-

čnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za

predsednico skupščine imenuje Danico Kle-
menc, za preštevalki glasov pa Tanjo Poljšak
in Vido Ramšak. Skupščini bo prisostvoval
vabljeni notar Miro Bregar.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina podeljuje raz-
rešnico upravi in nadzornemu svetu za delo
v letu 2002.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno leto
2002 imenuje revizijska hiša Abeceda
d.o.o., Celje.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas tra-
janja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopni-
ki, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skup-
ščine pisno prijavili svojo udeležbo na sede-
žu uprave družbe in so vpisani v delniški
knjigi po stanju na zadnji prijavni dan.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri po-
slovni sekretarki Tanji Poljšak vsak delovni
dan od 10. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

Skupščina bo sklepčna takoj, ne glede
na število prisotnih delnic.

Trgovsko podjetje Potrošnja, d.d.
Zagorje ob Savi

uprava družbe

Ob-94340
Na podlagi 7.2. točke Statuta družbe Bi-

rostroj Computers d.d. Maribor, Mladinska
3, sklicuje uprava - direktorica družbe
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8. redno skupščino
družbe Birostroj Computers d.d.

Maribor,
ki bo dne 27. 6. 2003 na sedežu druž-

be v Mariboru, Mladinska 3, v I. nadstropju,
s pričetkom ob 13. uri, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa 1: imenujejo se delovna
telesa skupščine po predlogu uprave.

2. Seznanitev z letnim poročilom, mne-
njem revizorja in poročilom nadzornega sve-
ta o rezultatih preveritve letnega poročila za
leto 2002.

Predlog sklepa 2: skupščina se je sez-
nanila z letnim poročilom, mnenjem revizor-
ja in poročilom nadzornega sveta družbe o
rezultatih preveritve letnega poročila za leto
2002.

3. Razporeditev bilančnega dobička po-
slovnega leta 2002.

Predlog sklepa 3: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
ostane bilančni dobiček poslovnega leta
2002 v znesku 5,761.185 SIT nerazpore-
jen.

4. Podelitev razrešnice članom nadzor-
nega sveta in upravi družbe.

Predlog sklepa 4: na predlog uprave in
nadzornega sveta se podeli razrešnica upra-
vi in nadzornemu svetu.

5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa 5: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe.

6. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa 6: na lastno željo se

predčasno razreši Magda Medved članstva
v nadzornem svetu, in sicer z 28. 6. 2003.

7. Imenovanje novega člana nadzornega
sveta.

Predlog sklepa 7: na predlog nadzorne-
ga sveta se z 28. 6. 2003 za novega člana
nadzornega sveta imenuje mag. Edvard Ko-
lar z mandatom do 3. 1. 2006.

8. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 2003.

Predlog sklepa 8: na predlog nadzorne-
ga sveta se za pooblaščenega revizorja za
leto 2003 imenuje revizijska hiša ITEO-Abe-
ceda podjetje za revizijo in sorodne stori-
tve, Kotnikova 28, Ljubljana.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki, poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja po-
oblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe in glasovalno pravico

lahko uresničujejo delničarji, v korist kate-
rih bodo tri dni pred izvedbo skupščine,
delnice delniške družbe Birostroj Compu-
ters d.d. Maribor vknjižene v Delniški knjigi
družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najka-
sneje tri dni pred pričetkom skupščine pi-
sno prijavijo svojo udeležbo. Zastopniki in
pooblaščenci delničarjev morajo ob prigla-
sitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane
shranjeno v družbi.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-

tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled

vsak delovni dan v tajništvu na sedežu druž-
be Mladinska 3 v Mariboru, in sicer vsak
delavnik od dneva objave sklica skupščine
do zasedanja skupščine med 10. in 12. uro.

Delničarji lahko sporočijo svoje morebit-
ne nasprotne predloge v roku 7 dni od dne-
va objave sklica skupščine. Predlogi mora-
jo biti pisni, obrazloženi in poslani na sedež
družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne v istih prostorih ob 14. uri. V
tem primeru bo skupščina sklepčna ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Birostroj Computers d.d.
uprava

direktorica družbe
Sonja Gerič, univ. dipl. jur.

Ob-94353
Na podlagi 24. člena statuta Slovenske

izvozne družbe, d.d., Ljubljana, uprava druž-
be sklicuje

13. skupščino delničarjev
Slovenske izvozne družbe, družbe za

zavarovanje in financiranje izvoza
Slovenije, d.d., Ljubljana,

ki bo v Ljubljani, dne 24. junija 2003 ob
11. uri v prostorih družbe, na Josipine Tur-
nograjske 6, Ljubljana, z naslednjim predla-
ganim dnevnim redom:

1. Ugotovitev o kvorumu, prisotnosti no-
tarja ter imenovanje preštevalcev glasov.

2. Imenovanje predsednika in namestni-
ka predsednika skupščine Slovenske izvoz-
ne družbe, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: na predlog uprave Slo-
venske izvozne družbe, d.d., Ljubljana se z
dnem 29. 6. 2003 za predsednika skupšči-
ne Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljublja-
na imenuje Simon Oblak, za namestnika
predsednika skupščine pa Metod Zaplotnik.

Mandat predsednika in namestnika
skupščine je 5 let.

3. Seznanitev z letnim poročilom, upora-
ba bilančnega dobička in podelitev razre-
šnice upravi in nadzornemu svetu.

1. Skupščina se seznani z letnim poroči-
lom za leto 2002 in s pisnim poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu.

2. Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se ugotovljeni bilančni do-
biček za leto 2002 v višini 118,647.910,29
SIT s 1. 1. 2003 razporedi v druge rezerve
iz dobička.

3. Predlog sklepa: skupščina Slovenske
izvozne družbe, d.d., Ljubljana podeli raz-
rešnico članom uprave in nadzornega sveta
družbe za poslovno leto 2002.

4. Letno poročilo o notranjem revidira-
nju v Slovenski izvozni družbi, d.d., Ljublja-
na za leto 2002.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina Slovenske izvozne družbe, d.d, Ljub-
ljana sprejme Letno poročilo o notranjem
revidiranju v Slovenski izvozni družbi, d.d.,
Ljubljana za leto 2002.

5. Spremembe in dopolnitve statuta Slo-
venske izvozne družbe, d.d., Ljubljana.

1. Predlog sklepa: dejavnost družbe se
dopolni in uskladi z veljavno standardno kla-
sifikacijo dejavnosti.

2. Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina Slovenske iz-
vozne družbe, d.d., sprejme spremembe in
dopolnitve statuta Slovenske izvozne druž-
be, d.d., Ljubljana, v predloženem besedilu.

3. Predlog sklepa: skupščina Slovenske
izvozne družbe, d.d., Ljubljana pooblašča
nadzorni svet za uskladitev čistopisa bese-
dila statuta družbe s sprejetimi sprememba-
mi in dopolnitvami.

6. Razvojne usmeritve s temelji poslov-
ne politike Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana za leto 2003.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljub-
ljana sprejme razvojne usmeritve s temelji
poslovne politike Slovenske izvozne druž-
be, d.d., Ljubljana za leto 2003 v predlaga-
nem besedilu.

7. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina Slovenske izvozne družbe,
d.d., Ljubljana za revizorja za poslovno leto
2003 imenuje revizijsko družbo KPMG Slo-
venija, d.o.o.

Delničarji lahko nastopajo na skupščini
družbe osebno ali prek svojih zastopnikov
oziroma pooblaščencev. Delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci dokazujejo svo-
jo istovetnost z osebnimi dokumenti. Delni-
čarje zastopajo osebe, ki so pooblaščene
za zastopanje.

Republiko Slovenijo zastopa predstav-
nik Vlade RS z ustreznim pisnim pooblasti-
lom Vlade RS.

Če je delničar pravna oseba, se šteje,
da je njen direktor pooblaščen za zastopa-
nje. Delničarje lahko zastopajo na podlagi
pisnega pooblastila, ki ga izda delničar ozi-
roma v imenu delničarja, ki je pravna ose-
ba, oseba pooblaščena za zastopanje. K
pooblastilu, ki ga izda oseba, pooblaščena
za zastopanje delničarja, ki je pravna ose-
ba, je treba priložiti tudi kopijo izpiska iz
sodnega registra, iz katerega je razvidno
pooblastilo za zastopanje osebe, ki v imenu
delničarja izda pooblastilo.

Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je
zainteresiranim delničarjem na voljo na se-
dežu družbe, Ulica Josipine Turnograjske 6,
Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 15. ure.

Uprava
Slovenske izvozne družbe, d.d.,

Ljubljana

Ob-94355
V skladu z Zakonom o gospodarskih dru-

žbah in 40. členom Statuta družbe IGM
Zagorje Industrija gradbenega materia-
la, d.d., s sedežem Savska cesta 1, Za-
gorje ob Savi, uprava sklicuje

8. sejo skupščine,
ki bo v četrtek, 26. 6. 2003 ob 13. uri,

v sejni sobi družbe, Savska cesta 1, Zagor-
je ob Savi.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predse-

dnika skupščine in dveh preštevalcev gla-
sov, imenovanje notarja in pregled dnevne-
ga reda ter ugotovitev sklepčnosti.
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Predlog sklepa: za predsednico skup-
ščine se izvoli Staša Lepej, za preštevalki
glasov se izvolita Marida Sikovšek Podbre-
gar in Vojka Bricl in imenuje notarka Marja-
na Kolenc Rus za sestavo notarskega zapi-
snika.

2. Sprejem sprememb poslovnika o de-
lu skupščine delniške družbe IGM Zagorje
Industrija gradbenega materiala, d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in prečiščeno besedilo poslovnika
o delu skupščine delniške družbe IGM Za-
gorje Industrija gradbenega materiala, d.d.
v predloženem besedilu.

3. Predložitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta po 274.a členu Zako-
na o gospodarskih družbah.

Predlog sklepa: skupščina je seznanje-
na z letnim poročilom za leto 2002 z mne-
njem revizorja in pisnim poročilom nadzor-
nega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila.

4. Uporaba bilančnega dobička za leto
2002 in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu za leto 2002.

Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček za leto 2002 v višini

32,856.585,17 SIT ostane nerazporejen
(preneseni dobiček).

2. Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2002 in jima podeljuje razrešnico.

5. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: članom nadzornega sve-

ta družbe se v breme poslovnih stroškov
izplača nagrada za uspešno delo v letu
2002 v višini ene sejnine.

6. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe (razširitev dejavnosti in uskladitev z
Zakonom o gospodarskih družbah) v
predloženem besedilu in čistopis statuta
družbe.

7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja družbe za po-
slovno leto 2003 imenuje revizijsko hišo
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in
poslovno svetovanje, d.o.o., Neubergerje-
va ulica 30, Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno z bese-
dilom predlaganih sprememb in dopolnitev
statuta, je delničarjem na vpogled v sploš-
no kadrovski službi družbe, v Zagorju ob
Savi, Savska cesta 1, vsak delovni dan v
tednu od 12. do 14. ure, od dneva objave
sklica.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine, na sedež družbe, pošlje-
jo pisne, razumno utemeljene predloge k
posameznim točkam dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic na ime, ki so na dan 31. 5.
2003 vpisani v delniško knjigo vodeno v
centralnem registru pri Klirinško depotni
družbi, d.d. ali njihovi pooblaščenci oziro-
ma zakoniti zastopniki.

Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničujejo delničarji, ki najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine, upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.

Skupščine se lahko udeležijo člani nad-
zornega sveta in uprava, tudi če niso delni-
čarji.

O vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno.

Sklepe k 1., 2., 3., 4., 5. in 7. točki
dnevnega reda sprejemajo delničarji z na-
vadno večino pri sklepanju zastopanega
osnovnega kapitala. Sklepe k 6. točki dnev-
nega reda sprejemajo delničarji s 3/4 veči-
no pri sklepanju zastopanega osnovnega
kapitala.

Delničarji, ki so svojo udeležbo najavili 3
dni pred skupščino, lahko glasujejo oseb-
no, po pooblaščencu ali zastopniku. Poob-
lastilo mora biti pisno in dostavljeno upravi
3 dni pred zasedanjem skupščine.

Sejna soba bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja.

Če skupščina ob sklicani uri ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic)
istega dne ob 14. uri, v istem prostoru.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

IGM Zagorje
Industrija gradbenega materiala,

d.d.
uprava družbe

Ob-94358
V skladu z določili Zakona o gospodar-

skih družbah in na podlagi 10. člena Statu-
ta družbe Titan d.d., sklicuje uprava družbe

10. sejo skupščine družbe
Titan d.d., Kovinarska 28, Kamnik,
ki bo v torek, 24. 6. 2003 ob 12. uri na

sedežu družbe Kovinarska 28, Kamnik.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine. Za
predsednico skupščine se izvoli odvetnico
Marjano Šnuderl. Izvolita se dva prešteval-
ca glasov: Bojan Frol in Marta Balantič.

Ugotovi se prisotnost notarja Janeza No-
vaka.

2. Predložitev letnega poročila družbe
za leto 2002 z mnenjem revizorja in pisne-
ga poročila nadzornega sveta po 274.a čle-
nu Zakona o gospodarskih družbah, upora-
ba bilančnega dobička in podelitev razre-
šnice upravi in nadzornemu svetu za leto
2002.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

a) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za leto 2002 in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter
potrditvi letnega poročila.

b) Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2002, ki na dan 31. 12. 2002 znaša
67,317.340,88 SIT, se v celoti prenese v
poslovno leto 2003 kot preneseni dobi-
ček.

c) Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in nadzornemu svetu družbe za leto 2002.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za iz-
vedbo revizije poslovanja družbe za leto
2003 skupščina imenuje revizijsko družbo
Contura d.o.o., Ljubljana, Celovška c. 150.

Celotno gradivo za sejo skupščine druž-
be z dnevnim redom in predlogi sklepov je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Kamniku, Kovinarska 28, vsak delovnik med
11. in 13. uro. Morebitne nasprotne predlo-
ge pošljejo delničarji v pisni obliki in z ute-
meljitvijo upravi družbe v roku 7 dni od dne-
va objave sklica skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, če svojo
udeležbo na skupščini najkasneje 3 dni pred
njenim zasedanjem pisno prijavijo upravi druž-
be. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali
zastopniki se izkažejo z osebnim dokumen-
tom, overjenim pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki še z izpisom iz sodnega registra, ki
ni starejši od sedem dni. Pooblastila za zasto-
panje na skupščini morajo biti v pisni obliki
dana v hrambo na sedež družbe vsaj 3 dni
pred zasedanjem skupščine.

Udeleženci se pol ure pred zasedanjem
skupščine prijavijo v sprejemni pisarni, kjer
podpišejo seznam prisotnih delničarjev in
prevzamejo glasovnice.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skliče nova seja skupščine z
istim dnevnim redom, na kateri se veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Titan d.d.
uprava družbe

Ob-94366
Na podlagi 40. člena Statuta Adriatic Za-

varovalne družbe d.d. Koper, uprava druž-
be sklicuje

27. sejo skupščine
Adriatic Zavarovalne družbe d.d. Koper,

ki bo v torek, 24. 6. 2003 ob 12. uri v
sejni sobi na sedežu družbe v Kopru, Ljub-
ljanska cesta 3a.

Dnevni red in predlogi sklepov:
Ad 1) Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Uprava predlaga naslednji sklep: za
predsedujočega 27. seje skupščine Adria-
tic Zavarovalne družbe d.d. Koper se izvoli
Marko Globevnik, za notarko pa se določi
Nevenko Kovačič iz Kopra.

Ad 2) Obravnava letnega poročila za po-
slovno leto 2002 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta k letne-
mu poročilu ter poročila notranjerevizijske
službe za leto 2002 z mnenjem nadzorne-
ga sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: skupščina se je seznanila z
letnim poročilom o poslovanju za leto 2002
in pisnim poročilom nadzornega sveta k let-
nemu poročilu.

Skupščina se je seznanila s poročilom o
delu notranjerevizijske službe v letu 2002 z
mnenjem nadzornega sveta.

Ad 3) Odločanje o uporabi bilančnega
dobička.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini v sprejem naslednji sklep: bilančni do-
biček za poslovno leto 2002 v višini
448,975.952,56 SIT se uporabi za nasled-
nje namene:

– 107,173.360 SIT za razdelitev delni-
čarjem, kar pomeni 40 SIT bruto dividende
na delnico, pri čemer se izplačilo dividend
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opravi v 60 dneh po sprejemu tega sklepa
na skupščini, in sicer po stanju delničarjev,
ki so v delniško knjigo vpisani na dan 24. 6.
2003;

– 17,440.700 SIT za nagrado članom
uprave,

– 8,979.500 SIT za nagrado članom
nadzornega sveta.

O uporabi preostalega dela bilančnega
dobička v višini 315,382.392,56 SIT pa bo
odločeno v naslednjih letih (preneseni do-
biček).

Ad 4) Podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu za poslovno leto 2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: skupščina podeljuje upravi in
nadzornemu svetu razrešnico za poslovno
leto 2002.

Ad 5) Imenovanje revizorja za revizijo let-
nega poročila za poslovno leto 2003.

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revidiranje letnega poročila Adriatic Za-
varovalne družbe d.d. Koper za poslovno
leto 2003 se imenuje revizijska družba Ernst
& Young d.o.o. Ljubljana.

Ad 6) Odločanje o spremembah statuta
družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini naslednji sklep: skupščina sprejme
spremembe Statuta Adriatic Zavarovalne
družbe d.d. Koper s prečiščenim besedi-
lom Statuta.

Ad 7) Imenovanje novih članov nadzor-
nega sveta.

Nadzorni svet predlaga skupščini v spre-
jem naslednji sklep:

1. Skupščina ugotavlja, da je članica
nadzornega sveta Jeglič Tatjana podala od-
stopno izjavo glede članstva v nadzornem
svetu družbe z dnem imenovanja novega
člana na skupščini ter da članu nadzornega
sveta Kačar Tomažu dne 21. 12. 2003 izte-
če mandat.

2. Skupščina za člana nadzornega sveta
s pričetkom mandata dne 24. 6. 2003 ime-
nuje Šenk Matijo za člana nadzornega sve-
ta, s pričetkom mandata dne 21. 12. 2003
pa Končnik Antona.

Ad 8) Informacija o izvolitvi člana – pred-
stavnika delavcev – v nadzorni svet.

Skupščina se je seznanila z informacijo
Sveta delavcev družbe, da je bil za člana
nadzornega sveta – predstavnika delavcev
– s 6. 12. 2002 ponovno izvoljen Ivo Re-
pič.

Letno poročilo in poročilo nadzornega
sveta, poročilo o delu notranjerevizijske
službe v letu 2002, predlog sprememb Sta-
tuta, čistopis Statuta družbe ter drugo gra-
divo za skupščino s predlogi sklepov so
delničarjem na vpogled od dneva objave
tega sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine v tajništvu uprave v Kopru, Ljub-
ljanska cesta 3a, vsak delavnik med 9. in
12. uro.

V skladu s 43. členom statuta družbe je
pogoj za udeležbo na skupščini in uresni-
čevanje pravice do glasovanja pisna prijava
udeležbe na sedežu uprave družbe, najka-
sneje 3 dni pred dnevom zasedanja skup-
ščine.

V primeru, da skupščina ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje isti dan ob
14.30. Na ponovljenem zasedanju bo

skupščina veljavno odločala ne glede na
višino na seji prisotnega kapitala.

Adriatic Zavarovalna družba, d.d.,
Koper

predsednik uprave
Dušan Novak, univ. dipl. ek.

Ob-94367
Na podlagi poglavja 7 Statuta družbe

Hypos – Muta, podjetje za hidravliko, d.d.,
Koroška c. 57, Muta, uprava in nadzorni
svet sklicujeta

8. skupščino
delniške družbe Hypos – Muta,

podjetje za hidravliko
in pnevmatiko, d.d. Koroška C. 57,

2366 Muta,
dne 26. 6. 2003 s pričetkom ob 13. uri

v prostorih družbe Hypos – Muta, d.d., Ko-
roška c. 57, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev zasedanja skupščine, ugo-
tovitev navzočnosti ter sklepčnosti in izvoli-
tev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina potrdi delov-
na telesa v predlaganem sestavu, ugotovi
sklepčnost in sprejme predlagani dnevni
red. Za sestavo notarskega zapisnika se
imenuje notarka Sonja Kralj iz Slovenj Grad-
ca.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za poslovno leto 2002 z revizijskim poro-
čilom in mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in s
poročilom o preveritvi poslovnega poročila
skupščina sprejme letno poročilo družbe za
leto 2002.

3. Odločanje o pokrivanju bilančne izgu-
be za leto 2002 in podelitev razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta za leto
2002.

Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega sve-

ta skupščina sprejme sklep, da se bilančna
izguba za leto 2002 v višini 15,550.378,54
SIT pokrije iz:

– drugih rezerv iz dobička v višini
6,967.811,84 SIT,

– zakonskih rezerv v višini
8,582.566,70 SIT.

2. Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava njuno delo v poslovnem letu
2002.

4. Imenovanje revizijske hiše za revidira-
nje poslovnih rezultatov za leto 2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za izvedbo revizije za leto 2003
imenuje revizijska hiša M-Revizija in sveto-
vanje, d.o.o., Vojnik.

5. Informacija in obravnava poslovanja v
letu 2003.

Predlog sklepa: sprejme se informacija
o poslovanju družbe v letu 2003.

6. Vprašanja in pobude.
Udeležba na skupščini
Vsi delničarji, ki se nameravajo udeležiti

zasedanja skupščine, so dolžni svojo ude-
ležbo na skupščini sporočiti družbi tako, da
najkasneje deset dni pred sejo skupščine
shranijo delnice ali ustrezna potrdila o la-
stništvu delnic na sedežu družbe, oziroma
najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem
skupščine v pisni obliki potrdijo svojo ude-
ležbo.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno
družbi 3 dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj 30 minut pred začetkom nje-
nega zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z
osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim
dokumentom ter prevzamejo glasovnice in
gradivo.

Gradivo za skupščino bo delničarjem na
vpogled 20 dni pred zasedanjem skupšči-
ne, vsak delovni dan od 9. do 14. ure v
tajništvu na sedežu družbe, Koroška c. 57.

Delničarje pozivamo, da svoje morebit-
ne nasprotne predloge pisno posredujejo
upravi družbe v sedmih dneh po objavi skli-
ca skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi 30 minutni odmor, po ka-
terem se prične ponovno zasedanje skup-
ščine v istih prostorih. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala ne glede na šte-
vilo zastopanega kapitala.

Hypos – Muta
uprava in nadzorni svet

Ob-94383
Na podlagi Zakona o gospodarskih dru-

žbah in statuta družbe Savaprojekt d.d.
Krško, uprava družbe sklicuje

6. redno sejo skupščine družbe,
ki bo v torek, 24. junija 2003, ob 12. uri

v prostorih Občine Krško – sejna soba D.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov. Vabljeni notar je
prisoten.

2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2002, poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila 2002 in informacija
uprave o razporeditvi čistega dobička iz le-
ta 2002.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi let-
nega poročila za leto 2002 s katerim je
sprejel letno poročilo in je seznanjena z raz-
poreditvijo čistega dobička iz leta 2002.

3. Uporaba bilančnega dobička in po-
delitev razrešnice članom uprave in nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa:
1. Vrednost bilančnega dobička za leto

2002 in bilančnega dobička preteklih let je
0. Bilančni dobiček se ne razporeja.

2. Podeli se razrešnica upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2002, s čimer se
potrdi in odobri njuno delo.

4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se dopolnitve

in spremembe statuta v predlaganem bese-
dilu, z uskladitvijo dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02).

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo o katerem sklepa skupščina je

na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan do zasedanja skup-
ščine od 8. do 10. ure v tajništvu družbe.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mo-
ra svojo udeležbo na skupščini pisno naja-
viti upravi družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine. Pooblaščenci mo-
rajo hkrati z najavo poslati tudi pisno poob-
lastilo.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi druž-
be. Uprava in nadzorni svet bosta o uteme-
ljenih predlogih najpozneje 12 dni po sklicu
skupščine obvestila delničarje, ki imajo več
kot 5% delnic.

Delničarje obveščamo, da bo dvorana od-
prta 30 minut pred začetkom zasedanja. Ob
prihodu so najavljeni udeleženci dolžni podpi-
sati seznam prisotnih udeležencev ter prevze-
ti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini in druga gradiva.

Savaprojekt d.d., Krško
uprava

Št. 300558 Ob-94385
Na podlagi določil statuta delniške druž-

be Kristal Maribor d.d. in v skladu z določ-
bami Zakona o gospodarskih družbah skli-
cujem

VII. sejo skupščine
delniške družbe Kristal Maribor d.d.,

v ponedeljek, dne 30. junija 2003 na
sedežu družbe, Mariborska cesta 46 v Sel-
nici ob Dravi, s pričetkom ob 12. uri.

Predlog dnevnega reda in predlogi skle-
pov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti, izvolitev delovnih teles skupščine
in sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se število pri-
sotnih glasov skupščine. Na predlog upra-
ve se za predsednico skupščine imenuje
Emilija Gujt ter Andrej Klembas in Milojka
Polegek kot preštevalca glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stani-
slav Bohinc.

Sprejme se predlagani dnevni red.
2. Predložitev letnega poročila za po-

slovno leto z mnenjem revizorja, pisnega
poročila nadzornega sveta o preveritvi let-
nega poročila ter podelitev razrešnice upra-
vi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom uprave za poslovno leto 2002, z
mnenjem revizorja, pisnim poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poročila
ter potrjuje in odobri delo uprave in nadzor-
nega sveta v poslovnem letu 2002 in jima
podeljuje razrešnico.

3. Obravnava in sprejem predloga o
uporabi bilančnega dobička za leto 2002.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme sklep, da se bilančni dobi-
ček za leto 2002 v višini 62,624.166 SIT
razporedi v preneseni dobiček.

4. Odločanje o spremembah in dopolni-
tah statuta družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se doslej veljavno bese-
dilo statuta družbe Kristal Maribor d.d. spre-
meni in uskladi.

Sprejme in izdela se prečiščeno besedi-
lo statuta družbe, v katerem bodo upošte-

vane vse spremembe ZGD in upoštevane
vse odločitve iz sprejetih sklepov na tej
skupščini. Doslej veljavno besedilo statuta
družbe preneha veljati.

5. Obravanva in sprejem predloga upra-
ve o višini nagrade predsedniku, namestni-
ku predsednika in članu nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave skup-
ščina sprejme sklep, s katerim je določena
sejnina za predsednika nadzornega sveta v
višini 100.000 SIT, za namestnika predse-
dnika 80.000 SIT in za člana nadzornega
sveta 50.000 SIT.

6. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2002 imenuje ITEO-Abeceda, Podjetje za
revizijo in sorodne dejavnosti d.o.o., Kotni-
kova 28, Ljubljana.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico uresničujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno pri-
javijo osebno ali priporočeno pošiljko do-
stavijo najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvo družbe v Selnici ob
Dravi, Mariborska c. 46.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na sezna-
mu prisotnih delničarjev potrdili svojo pri-
sotnost in prevzeli glasovnice za glasova-
nje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po ob-
javi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnev-
nim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe pri Milojki Polegek v Selnici ob Dra-
vi, Mariborska c. 46, vsak delavnik od 10.
do 12. ure od dneva objave sklica skupšči-
ne do vključno dneva zasedanja skupščine.

Kristal Maribor d.d.
uprava - glavna direktorica

Olgica Emecl, univ. dipl. ek.

Ob-94331
Uprava Surovine družbe za predelavo

odpadkov d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Ma-
ribor vabi delničaje na

5. skupščino
Surovine d.d.

Uprava sklicuje skupščino dne 24. junija
2003 ob 10. uri, na sedežu družbe v Mari-
boru, Ulica Vita Kraigherja 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Stojana Zdolška, za prešte-
valni glasov pa Majdo Breg in Matejo Stanič
Rudolf iz RR&CO d.o.o.

3. Spremembe in dopolnitve statuta Su-
rovine družbe za predelavo odpadkov d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta Surovine družbe za
predelavo odpadkov d.d. v predloženem be-
sedilu.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina za revizorja

za poslovno leto 2003 imenuje revizorsko
družbo Revidicom Revizijska družba d.o.o.,
Grizoldova ulica 5, Maribor.

Sklepe pod 2. in 3. točko predlagata
uprava in nadzorni svet skupaj, pod 4. toč-
ko pa nadzorni svet.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniško knjigo ob sklicu skupščine
in ki 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 v sprejemni pisarni in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gra-
divo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.

Gradivo
Celovito gradivo za skupščino je na se-

dežu družbe v sobi št. 1 na vpogled vsak
delovni dan pri Zdenki Hergan od 10. do
12. ure.

Surovina d.d.
uprava: Marko Fon

Ob-94333
Uprava Surovine Holding družbe poo-

blaščenke d.d., Maribor, Ulica Vita Kraig-
herja 5, vabi delničarje na

5. skupščino
Surovine Holding d.d.

Uprava sklicuje skupščino dne 24. junija
2003 ob 12. uri, v prostorih Gospodarske
zbornice Slovenije, Območne zbornice Ma-
ribor, Ulica talcev 24, Maribor.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Stojana Zdolška, za prešte-
valki glasov pa Majdo Breg in Matejo Ru-
dolf Stanič iz RR&CO d.o.o.

3. Spremembe in dopolnitve statuta Su-
rovine Holding družbe pooblaščenke d.d.
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Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta Surovine Holding
družbe pooblaščenke d.d. v predloženem
besedilu.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina za revizorja

za poslovno leto 2003 imenuje revizorsko
družbo Revidicom Revizijska družba d.o.o.,
Grizoldova ulica 5, Maribor.

Sklepe pod 2. in 3. točko predlagata
uprava in nadzorni svet skupaj, pod 4. toč-
ko pa nadzorni svet.

O vseh točkah dnevnega reda glasujejo
samo delničarji razreda A.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniško knjigo deset dni pred zase-
danjem skupščine in ki pisno prijavo oseb-
no ali s priporočeno pošiljko dostavijo dru-
žbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gra-
divo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.

Gradivo
Celovito gradivo za skupščino je na se-

dežu družbe v sobi št. 1 na vpogled vsak
delovni dan pri Zdenki Hergan od 10. do
12. ure.

Surovina Holding d.d.
uprava: Marko Fon

Ob-94335
Uprava družbe »HTG« Hoteli, turizem in

gostinstvo d.d. Sežana, na podlagi 7.3. toč-
ke statuta delniške družbe sklicuje

6. redno sejo skupščine
»HTG« Hoteli, turizem in gostinstvo d.d.

Sežana, Partizanska cesta 1,
ki bo dne 27. 6. 2003 ob 13. uri na

sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta
1, predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:

1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvoli predlagana delovna tele-
sa skupščine.

Na skupščini je prisoten notar Milan Me-
sar iz Sežane.

2. Seznanitev z letnim revidiranim poro-
čilom za leto 2002 in pisnim poročilom nad-
zornega sveta za leto 2002 ter podelitvijo
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta in spre-
jemom letnega poročila družbe za leto
2002 in podeljuje razrešnico upravi in nad-
zornemu svetu za leto 2002.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizorja za

revidiranje računovodskih izkazov za leto
2003 kot ga predlaga nadzorni svet družbe.

Gradivo za dnevni red in predlogi skle-
pov za skupščino, letno poročilo in poročilo

nadzornega sveta je delničarjem na vpo-
gled na upravi družbe vsak delovni dan od
8. do 11. ure od dneva objave sklica do
pričetka skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Delničar se lahko udeleži in uresničuje
svojo glasovalno pravico na skupščini s po-
gojem, da svojo udeležbo na skupščini pri-
javi na sedež družbe pisno najkasneje tri
dni pred izvedbo skupščine.

Delničarje naprošamo, da deponirajo po-
oblastila tri dni pred izvedbo skupščine na
sedežu družbe. Pooblastila ostanejo shra-
njena na sedežu družbe. Morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazloži-
tvijo na sedež družbe v 7 dneh od objave
sklica. V primeru, da ob napovedani uri
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine istega dne uro kasneje,
to je ob 14. uri. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Datum izpisa delničarjev iz delniške knji-
ge zahteva uprava najkasneje 10 dni pred
izvedbo skupščine.

Prihod na skupščino se prične ob 12.
uri, zato da se delničarjem in pooblaščen-
cem razdeli glasovnice in da se vpišejo v
seznam prisotnih delničarjev.

HTG d.d. Sežana
direktor

Ob-94306
Na podlagi 30. člena statuta, poslovnika

o delu skupščine družbe Mestna optika,
Proizvodnja optičnih inštrumentov in proda-
ja fotografske opreme d.d., Kongresni trg
9, Ljubljana, ter v skladu z Zakonom o go-
spodarskih družbah, sklicujeta nadzorni
svet in uprava

X. skupščino
delničarjev družbe Mestna optika,

Proizvodnja optičnih inštrumentov in
prodaja fotografske opreme d.d.,
ki bo dne 23. 6. 2003 ob 8. uri v pro-

storih družbe Mestna optika d.d., Kongre-
sni trg 9, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev

dveh preštevalcev glasov. Seji skupščine bo
prisostvovala vabljena notarka mag. Nina
Češarek.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine ter se izvolita dva preštevalca gla-
sov.

2. Predložitev letnega poročila in poro-
čila nadzornega sveta za poslovno leto
2002 in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu družbe.

Predlog sklepa:
a) skupščina se seznani z revidiranim let-

nim poročilom za leto 2002 z mnenjem re-
vizorja in pisnim poročilom nadzornega sve-
ta o preveritvi letnega poročila,

b) skupščina potrjuje in odobri delo upra-
ve in nadzornega sveta v poslovnem letu
2002 ter jima podeli razrešnico.

3. Obravnava predloga uprave za upora-
bo bilančnega dobička družbe za leto
2002.

Predlog sklepa: bilančni dobiček druž-
be za leto 2002 znaša 210,345.623,71

SIT. Bilančni dobiček za leto 2002 se raz-
poredi za bruto dividende v višini
30,153.072 SIT, razlika v znesku
180,192.551,71 SIT pa se prenese v na-
slednje obdobje kot preneseni dobiček.

4. Izplačilo dividend.
Predlog sklepa: skupščina sprejme

sklep o uporabi bilančnega dobička leta
2002, ki se v višini 30,153.072 SIT razpo-
redi za izplačilo bruto dividend, in sicer
bruto dividenda iz leta 1997. Razlika v zne-
sku 180,192.551,71 SIT se prenese v na-
slednje obdobje kot preneseni dobiček.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je na vpogled

vsem delničarjem družbe na sedežu druž-
be, Kongresni trg 9, v Ljubljani, vsak de-
lovni dan, med 9. in 11. uro.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali po-
oblaščenci, ki v skladu s 31. členom statuta
družbe svojo udeležbo pisno prijavijo vsaj 3
dni pred zasedanjem skupščine.

Mestna optika d.d. Ljubljana
direktor Slavko Fašalek

Št. 02466 Ob-94272
Na podlagi 7.3. točke Statuta Gradbe-

nega podjetja Radlje d.d., Mariborska ce-
sta 40, Radlje ob Dravi, uprava delniške
družbe sklicuje

8. redno skupščino
Gradbenega podjetja Radlje d.d.,
ki bo v petek, dne 27. 6. 2003 ob 16.

uri v sejni sobi gospodarske družbe.
Vabimo delničarje, njihove zastopnike

in pooblaščence, da se skupščine udele-
žijo.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Obravnava in sprejem dnevnega re-

da.
4. Obravnava in potrditev uporabe bi-

lančnega dobička s podelitvijo razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2002.

5. Imenovanje članov nadzornega sve-
ta.

6. Obravnava in sprejem planskih
usmeritev 2003-2007.

7. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za leto 2003.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepov: predlog uprave in nad-

zornega sveta:
K 1. točki: skupščina ugotavlja, da je

na skupščini navzočih _____% glasovalnih
delnic družbe, zato je sklepčnost podana.

K 2. točki: izvoli se predsednica skup-
ščine Nuška Bunc, za preštevalki glasov
pa Monika Topler in Irena Javernik. Skup-
ščini prisostvuje notarka Sonja Kralj, Fran-
cetova 7, Slovenj Gradec.

K 3. točki: sprejme se predlagani dnev-
ni red.

K 4. točki: bilančni dobiček za leto
2002, ki ga sestavlja čisti dobiček poslov-
nega leta 2002 v vrednosti 1,262.842,57
SIT in preneseni čisti dobiček prejšnjih let
na dan 31. 12. 2002 v vrednosti
26,441.843,20 SIT se uporabi:
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a) za dividende: /
b) za rezerve iz dobička: /
c) ostane nerazporejen čisti dobiček:

27,704.685,77 SIT
d) za druge namene: /

Hkrati s potrditvijo uporabe bilančnega
dobička za leto 2002 skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu GP
Radlje d.d. za poslovno leto 2002.

Nerazporejen čisti dobiček ustvarjen le-
ta 1997 (v višini 12,262.029,80 SIT) ni na-
menjen delitvi za deleže iz dobička do leta
2003 in čisti dobiček ustvarjen leta 2000 (v
višini 22,704.153,94 SIT) ni namenjen deli-
tvi do leta 2005 zaradi uveljavljenih olajšav
za naložbe v osnovna sredstva v višini 40%
izvedenih naložb. Prav tako se za enake
namene ne opravi delitev revalorizacijskega
popravka tega nerazporejenega dobička
preteklih let. Za oblikovanje zakonskih re-
zerv (rezerv iz dobička) je bilo v letu 2002 s
sklepom skupščine razporejenega
16,766.927,48 SIT prenesenega čistega
dobička iz leta 1997 (12,262.029,80 SIT)
ter leta 2000 (4,504.897,68 SIT).

Ker se ta nerazporejeni čisti dobiček lah-
ko uporabi za razporeditev na druge po-
stavke kapitala (zakonske rezerve, rezerve
za lastne delnice...), ki ni namenjen delitvi
deležev iz dobička, nismo povečali davčne
osnove za davek od dobička.

K 5. točki: na predlog nadzornega sveta
imenuje skupščina GP Radlje d.d. za man-
datno obdobje štirih let, od dne 30. 7. 2003
dalje, naslednja člana nadzornega sveta, ki
zastopata interese delničarjev:

1. Renčelj Franc,
2. Brglez Oto.
Skupščina se seznani s sklepom sveta

delavcev delniške družbe GP Radlje o spre-
membi predstavnika delavcev družbe v nad-
zornem svetu in s katerim se za mandatno
dobo štirih let od dne 30. 7. 2003 dalje
izvoli Rupreht Jože, kot član nadzornega
sveta, ki predstavlja delavce družbe.

K 6. točki: sprejmejo se planske usmeri-
tve za obdobje 2003-2007.

K 7. točki: za revizorja za leto 2003 skup-
ščina Gradbenega podjetja Radlje, d.d. ime-
nuje revizorja revizijske hiše ITEO-Abece-
da, podjetje za revizijo in sorodne storitve
d.o.o., Kotnikova 28, 1001 Ljubljana.

Letno poročilo, poročilo nadzornega
sveta oziroma vso gradivo za skupščino s
predlogi sklepov za vse točke dnevnega re-
da so delničarjem na vpogled in dostopne
na sedežu družbe, v tajništvu uprave Grad-
benega podjetja Radlje d.d., Radlje ob Dra-
vi, Mariborska cesta 40, vsak delovni dan
od 11. do 13. ure.

Predlogi delničarjev
Na skupščini se odloča o objavljenih pre-

dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da. Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in oddani v 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu uprave Grad-
benega podjetja Radlje d.d.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki, predse-
dnik in namestnik sveta delavcev. Zaželjeno
je, da delničarji oziroma njihovi pooblaščen-
ci najkasneje 5 dni pred zasedanjem skup-

ščine prijavijo svojo udeležbo na skupščino
oziroma dostavijo pooblastila v kadrovsko
splošni sektor, zaradi priprave glasovnic in
priprave prostora za skupščino.

Glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno z glasovnicami, ki jih udeleženci
prejmejo ob vstopu na skupščino, kjer se
vpišejo tudi v poseben seznam udeležen-
cev. Pooblastila morajo biti pisna.

Prostor, kjer bo zasedanje skupščine bo
odprt eno uro pred predvidenim začetkom
skupščine, da se bo ugotovila navzočnost
in razdelile glasovnice.

Opozorilo
Če je sklic skupščine neuspešen, se

skupščina ponovi istega dne v istem prosto-
ru, ob 17. uri, ne glede na število delnic
prisotnih delničarjev.

Gradbeno podjetje Radlje, d.d.
uprava Ivan Helbl

Ob-94394
V skladu s 34. členom Statuta družbe

Dravinjski dom d.d. Slovenske Konjice,
Celjska cesta 2, uprava družbe sklicuje

8. sejo skupščine družbe,
ki bo v četrtek, 26. junija 2003 ob 12.

uri na sedežu družbe, Celjska cesta 2, Slo-
venske Konjice.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine z ugotovitvijo

sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skup-

ščine po predlogu uprave. Na skupščini bo
prisoten notar Franc Marguč.

2. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red,

ki ga je predlagala uprava.
3. Razporeditev izgube za leto 2002 ter

odločanje o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
a) Skupščina se je seznanila s poroči-

lom nadzornega sveta z dne 8. 5. 2003 o
sprejemu letnega poročila za leto 2002.

b) Na podlagi sprejetega letnega poroči-
la se za pokrivanje čiste izgube leta 2002 v
višini 42,933.651,58 SIT zmanjšajo druge
rezerve družbe.

c) Skupščina podeljuje upravi in nadzor-
nemu svetu razrešnico za poslovno leto 2002.

4. Sprejem sklepa o pripojitvi in sogla-
sju k pripojitveni pogodbi.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

4.1. Družba Dravinjski dom trgovina in
storitve d.d., Celjska cesta 2, Slovenske
Konjice se pripoji k družbi Era trgovina z
živilskimi in neživilskimi izdelki d.d., Prešer-
nova 10, Velenje.

4.2. Skupščina družbe Dravinjski dom
d.d., Slovenske Konjice daje soglasje k po-
godbi o pripojitvi družbe Dravinjski dom tr-
govina in storitve d.d., Celjska cesta 2, Slo-
venske Konjice k družbi Era trgovina z živil-
skimi in neživilskimi izdelki d.d., Prešerno-
va 10, Velenje.

Pogodba o pripojitvi družbe Dravinjski
dom d.d., Slovenske Konjice k družbi Era
d.d., Velenje je priloga k temu sklepu.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za leto 2003

imenuje podjetje Abeceda revizijska hiša
d.o.o. Celje.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo
Gradivo k posameznim točkam dnevne-

ga reda vključno s celotnim pripojitvenim
gradivom (pogodba o pripojitvi, poročilo
nadzornih svetov obeh družb, poročilo
uprav obeh družb o pripojitvi, letna poročila
obeh v pripojitvi udeleženih družb za po-
slovna leta 2000, 2001 in 2002, zaključno
poročilo) je na vpogled od 26. 5. 2003 da-
lje vsak torek in petek od 8. do 11. ure v
Službi za pravne in splošne zadeve na se-
dežu družbe, Celjska cesta 2, Slovenske
Konjice. Vsak nov predlog delničarjev k
dnevnemu redu mora biti podan in obrazlo-
žen v pisni obliki in mora prispeti na sedež
družbe najkasneje 7 dni po objavi tega va-
bila.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in za čas trajanja poo-
blastila shranjeno na sedežu družbe. Delni-
čarji morajo biti vpisani v delniško knjigo na
dan 15. 6. 2003, sicer na skupščini ne mo-
rejo uresničevati glasovalne pravice.

Prijava udeležbe
Udeležbo na skupščini lahko delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki pisno pri-
javijo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pri upravi družbe. Prijava je pravočasna, če
prispe na sedež družbe najkasneje do
23. 6. 2003. Pravilno prijavljeni delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki pred se-
jo skupščine s podpisom potrdijo svojo pri-
sotnost in prevzamejo ustrezno gradivo.

Sklepčnost
Skupščina je pri prvem sklicu sklepčna,

če je na seji prisotno več kot 15% glasov
delničarjev. Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, bo ponovni sklic pol ure
kasneje istega dne. Skupščina bo takrat ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Dravinjski dom d.d.
Slovenske Konjice

uprava družbe

Ob-94400
Na podlagi 38. člena statuta družbe Pre-

mogovnik Velenje d.d., uprava sklicuje

7. redno sejo skupščine
Premogovnik Velenje, d.d. Velenje,

Partizanska 78,
ki bo dne 23. 6. 2003 ob 12.

 
uri na

sedežu družbe v Velenju, Partizanska 78
(sejna soba) z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka

Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Sonja Kugonič, Kri-

stina Zupanc.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej

Škrk.
2. a) Seznanitev z letnim in konsolidira-

nim poročilom za leto 2002 z mnenjem re-
vizorja in pisnim poročilom nadzornega sve-
ta po 274.a členu Zakona o gospodarskih
družbah.
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Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na se seznani z letnim in konsolidiranim po-
ročilom za leto 2002 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila.

2. b) Podelitev razrešnice direktorju in
članom nadzornega sveta za leto 2002.

Skupščina potrjuje in odobri delo direk-
torja in nadzornega sveta v poslovnem letu
2002 ter podeljuje direktorju družbe in čla-
nom 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 KPMG Slovenija, d.o.o.,
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 skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.

Premogovnik Velenje, d.d.
direktor

dr. Evgen Dervarič

Ob-94406
Na podlagi 21. člena Statuta Delavske

hranilnice d.d. Ljubljana sklicuje Uprava hra-
nilnice

4. skupščino
Delavske hranilnice d.d., Ljubljana
ki bo v torek, 24. 6. 2003 ob 9.30 v

veliki sejni dvorani ZSSS, Dalmatinova 4, v
Ljubljani.

Za sejo skupščine Delavske hranilnice
d.d. Ljubljana predlaga Uprava hranilnice
naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov ter predstavitev
notarke.

Predlog sklepa: skupščina Delavske hra-
nilnice d.d. imenuje:

– predsednika skupščine: Marjan Barl,
– preštevalca glasov: Goran Živadinovič,

Žan Wostner.
2. Revidirano letno poročilo Delavske

hranilnice d.d.Ljubljana za leto 2002 z ra-
čunovodskimi izkazi, poročilo nadzornega
sveta hranilnice o sprejetem letnem poroči-
lu, mnenje revizorske hiše ITEO Abeceda
d.o.o. Ljubljana, poročilo o notranjem revi-
diranju službe notranjega revidiranja.

Predlog sklepov:
2.1. Skupščina hranilnice se seznani s

poročilom nadzornega sveta hranilnice o
sprejetem letnem poročilu Delavske hranil-
nice d.d. Ljubljana za leto 2002, z revidira-
nim letnim poročilom Delavske hranilnice
d.d. Ljubljana za leto 2002 in z mnenjem
revizorske hiše ITEO Abeceda d.o.o. Ljub-
ljana.

2.2. Skupščina hranilnice sprejema po-
ročilo o notranjem revidiranju notranje revi-
zijske službe hranilnice.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

Predlog sklepov:
3.1. Na predlog uprave in nadzornega

sveta bilančni dobiček, ki izvira iz čistega
poslovnega izida za leto 2002 in do leta
2001, v znesku 66,562.060,66 SIT, osta-
ne nerazporejen do leta 2006 in se upošte-
va kot sestavina kapitala hranilnice.

3.2. Bilančni dobiček, ki izvira iz čistega
poslovnega izida za leto 2001, v višini
20,310.642 SIT se uporabi za izplačilo di-
vidend v bruto vrednosti 594 SIT na delni-
co.

3.3. Dividende se izplačajo do 20. julija
2003 tistim delničarjem, ki so kot lastniki
delnic vknjiženi pri KDD – Centralni klirin-
ško depotni družbi na dan 24. 6. 2003.

3.4. Skupščina podeljuje upravi in nad-
zornemu svetu hranilnice razrešnico za po-
slovno leto 2002.

4. Predlog novega statuta hranilnice, us-
klajenega z določbami Zakona o gospodar-
skih družbah in Zakona o bančništvu.

Predlog sklepa: skupščina hranilnice
sprejme čistopis statuta Delavske hranilni-
ce d.d. Ljubljana.

5. Ugotovitev zastopanosti neto dolžni-
kov hranilnice v organih hranilnice.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
med člani nadzornega sveta hranilnice ni
neto dolžnikov hranilnice.

6. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina hranilnice

imenuje za revidiranje letnega poročila De-
lavske hranilnice d.d. Ljubljana za leto 2003
revizijsko hišo, družbo ITEO Abeceda po-
djetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o.,
Kotnikova 28, Ljubljana.

Udeležba na skupščini Delavske hranil-
nice d.d. Ljubljana

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci.

Pravico do udeležbe na skupščini hranil-
nice in glasovalno pravico imajo delničarji,
ki so na dan 30. 4. 2003 vpisani v delniško
knjigo Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, ki
jo vodi KDD d.d. Ljubljana.

Delničarji prijavijo svojo udeležbo na
skupščini hranilnice najmanj 3 dni pred sejo.

Delničarji hranilnice oziroma njihovi po-
oblaščenci lahko prijavijo svojo udeležbo:

– osebno na sedežu hranilnice, Dalmati-
nova 4, Ljubljana;

– po faksu 01/300-02-20;
– po elektronski pošti: info@delav-

ska-hranilnica.si;
– pisno po pošti.
Udeležence skupščine hranilnice prosi-

mo, da se pol ure pred začetkom seje skup-
ščine prijavijo predstavniku hranilnice na pri-
javnem mestu pred sejno dvorano. S podpi-
som na seznamu prijavljenih delničarjev in
predanim pooblastilom potrdi delničar ozi-
roma pooblaščenec svojo prisotnost na
skupščini hranilnice ter prevzame glasoval-
ne lističe.

Vpogled gradiva
Gradivo bo delničarjem v času sklica na

vpogled vsak delovni dan tudi na sedežu
hranilnice.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina hranilnice ne bo sklepčna

ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
skupščine isti dan, v istih prostorih ob
10.30. V tem primeru bo skupščina hranil-
nice veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Delavska hranilnica d.d.
Jože stegne

predsednik uprave

Ob-94411
Na podlagi 6.5. točke Statuta družbe

Geodetskega zavoda Slovenije d.d., sklicu-
je uprava družbe

6. skupščino
delniške družbe Geodetski zavod

Slovenije d.d., Ljubljana
Skupščina bo v torek, 1. 7. 2003 ob 12.

uri, v sejni dvorani na sedežu družbe, Zem-
ljemerska 12, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik

skupščine in dva preštevalca glasov.
Na seji skupščine prisostvuje vabljeni no-

tar.
2. Letno poročilo za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z

letnim poročilom družbe za leto 2002 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi in potrditvi letne-
ga poročila.

3. Delitev bilančnega dobička in podeli-
tev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
3.1. Na predlog nadzornega sveta in

uprave družbe se bilančni dobiček v višini
76,043.296,25 SIT, ki je sestavljen iz pre-
nesenega dobička iz preteklega obdobja v
višini 35,811.715,01 SIT in dobička iz leta
2002 v višini 40,231.581,24 SIT, razdeli na
naslednji način:

– za izplačilo dividend vseh delnic družbe
se nameni znesek v višini 22,789.200 SIT,

– za izplačilo nagrade članom nadzor-
nega sveta v bruto znesku 4,300.000 SIT
in udeležbo uprave na dobičku v bruto zne-
sku 900.000 SIT,

– preostali del dobička v višini
48,054.096,25 SIT se razporedi v prene-
seni dobiček družbe.
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Za izplačilo prvih dveh alinej se porabi
27,989.200 SIT prenesenega dobička iz
leta 2000.

Skladno z navedenim se za izplačilo di-
vidend nameni del celotnega dobička v viši-
ni 22,789.200 SIT tako, da dividenda na
eno delnico znaša 60 SIT bruto. Dividende
se izplačajo delničarjem, ki so vpisani kot
imetniki delnic družbe pri Klirinško depotni
družbi, d.d. na dan 4. 7. 2003. Dividenda
bo izplačana v 60 dneh od dneva skupšči-
ne. Dividende, ki bi pripadale delnicam iz
sklada lastnih delnic, se ne izplačajo in se
za ta znesek poveča nerazporejeni dobi-
ček.

Nagrada iz druge alinee se lahko na
podlagi posebne pisne zahteve posamez-
nega upravičenca, ki jo ta predloži upravi
družbe v roku 30 dni po sprejemu tega
sklepa, izplača tudi v delnicah družbe iz
sklada lastnih delnic. Delnice se v tem pri-
meru obračunajo po borzni ceni na dan
vložitve zahteve.

3.2. Skupščina podeli razrešnico čla-
nom nadzornega sveta in uprave družbe za
poslovno leto 2002.

3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejmejo spremem-
be in dopolnitve statuta ter čistopis statuta
družbe Geodetski zavod Slovenije d.d., v
predloženi obliki.

4. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov družbe za leto 2003 imenuje revizijska
družba »Dinamic«, Novo mesto.

Gradivo za dnevni red seje skupščine s
predlogi sklepov, letno poročilo uprave,
sklep nadzornega sveta o potrditvi letnega
poročila in poročilo nadzornega sveta o pre-
gledu letnega poročila je na vpogled vsem
delničarjem vsak delovni dan med 8. do
14. uro na sedežu družbe.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica seje skupščine podajo predloge za
dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprot-
ne predloge na sedežu družbe.

Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni.
Pogoji za udeležbo in glasovanje: skup-

ščine se lahko udeležijo s pravico glasova-
nja vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ozi-
roma zakoniti zastopniki, če svojo udeležbo
na skupščini pisno prijavijo družbi najka-
sneje tri dni pred zasedanjem. Pooblašče-
nec delničarja mora predložiti tudi pisno po-
oblastilo. Člani uprave in nadzornega sveta
se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso
delničarji.

Način glasovanja: glasuje se osebno ozi-
roma po pooblaščencu ali zastopniku na
podlagi glasovnice, ki se prejme ob vstopu
na skupščino.

Zasedanje: prostor, kjer bo potekala se-
ja skupščine, bo odprt pol ure pred začet-
kom zasedanja.

Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje (drugi sklic) istega dne, ob 13. uri v
istem prostoru, z istim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Geodetski zavod Slovenije d.d.
uprava

Ob-94413
Na podlagi 7.2. in 7.3. točke Statuta

družbe Marmor Sežana d.d., Partizanska
73 a, Sežana, sklicuje direktor družbe

8.sejo skupščine
družbe Marmor Sežana d.d.
Partizanska 73 a, Sežana,

ki bo v četrtek dne, 26. 6. 2003 ob 13.
uri na sedežu družbe v Sežani, Partizanska
73 a. Čas prihoda na skupščino je tega dne
med 12.30 in 13. uro.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev organov skupščine in pred-
stavitev notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
Za predsednico skupščine se izvoli Žagme-
ister Štefanija, za preštevalki se izvolita Is-
lam Suzana in Fabjan Karmen, na seji skup-
ščine bo prisostvoval notar Milan Mesar iz
Sežane.

2. Predložitev letnega poročila o poslo-
vanju za poslovno leto 2002, z mnenjem
revizorja, pisnega poročila nadzornega sve-
ta o preveritvi sestavljenega letnega poroči-
la družbe Marmor Sežana d.d. ter sklep
nadzornega sveta o potrditvi letnega poro-
čila za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom o poslovanju za leto 2002,
s pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi sestavljenega letnega poročila druž-
be Marmor Sežana d.d., s stališčem nad-
zornega sveta do revizijskega poročila in
mnenja pooblaščenega revizorja ter skle-
pom nadzornega sveta o potrditvi letnega
poročila za leto 2002.

3. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička in o podelitvi razrešnice direktorju
družbe in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
znaša bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2002, 102,394.414,19 SIT in je se-
stavljen iz:

– ostanka čistega dobička družbe za po-
slovno leto 2002 12.957.750,75 SIT,

– prenesenega čistega dobička družbe
iz leta 2001 24,349.987,18 SIT,

– prenesenega čistega dobička družbe
iz leta 2000 16,391.818,20 SIT,

– prenesenega čistega dobička družbe
iz leta 1999 27,345.382,03 SIT,

– prenesenega čistega dobička družbe
iz leta 1998 8,717.416,45 SIT,

– prenesenega čistega dobička družbe
iz leta 1997 12,632.059,58 SIT.

Bilančni dobiček se uporabi v naslednje
namene:

– 12,632.059,58 SIT, prenesenega či-
stega dobička iz leta 1997 in

– 1,218.940,42 SIT prenesenega čiste-
ga dobička iz leta 1998 oziroma skupaj
13,851.000 SIT, izplača družba za dividen-
de delničarjem v višini 95 SIT bruto na del-
nico,

– razlika bilančnega dobička v višini
88,543.414,19 SIT se ne razporedi in bo o
njem odločala skupščina v naslednjih letih.

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de najkasneje v šestih mesecih od dne, ko
je skupščina sprejela ta sklep in sicer po
stanju delničarjev, ki so tri dni pred skupšči-
no vpisani v delniško knjigo družbe, ki se
vodi v centralnem registru KDD-Centralna

klirinško depotna družba Ljubljana. Termin-
ski plan izplačila dividend posameznim del-
ničarjem je sestavni del predloga uporabe
bilančnega dobička.

V skladu z 282.a členom Zakona o go-
spodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo direktorja in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2002 in jima podeljuje
razrešnico.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2003 imenuje
revizorska družba Euro-In & Partners revizi-
ja in svetovanje, d.o.o. Kidričeva 66 a, Ško-
fja Loka.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe Marmor Sežana d.d.

Predlog sklepa:
a) Sprejmejo se predlagane spremembe

in dopolnitev statuta.
b) Sprejme se predloženi čistopis statuta.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlagatelja sklepov pod točke ena,

dve, tri, pet pod a); b) in šest sta uprava in
nadzorni svet družbe, pod točko štiri pa nad-
zorni svet sam.

Popolno gradivo za skupščino je na vpo-
gled in razlago vsem delničarjem od dne
objave do vključno 24. 6. 2003 vsak delov-
ni dan od 12. do 14. ure na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in uresničevanja glasoval-
ne pravice na skupščini družbe imajo le del-
ničarji oziroma njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, v korist katerih so delnice delniške
družbe vknjižene na računu vrednostnih pa-
pirjev pri KDD, tri dni pred sejo skupščine
in, ki tri dni pred zasedanjem pisno najavijo
svojo udeležbo. Prijava udeležbe je pravo-
časna, če na sedež družbe prispe do vključ-
no 23. 6. 2003. Pooblastilo mora biti pisno
in ga hrani družba. Uprava in nadzorni svet
se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso
delničarji.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki in razumno utemeljeni
ter vloženi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine. Prostor kjer bo potekalo zase-
danje bo odprt pol ure pred začetkom za-
sedanja. Če skupščina ob napovedani uri
ne bo sklepčna, se ponovi istega dne ob
13.30 v istem prostoru in bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Marmor Sežana d.d.
uprava družbe - direktor

Ciril Sigulin

Št. 9/2003 Ob-94416
Na podlagi statuta delniške družbe Mi-

zarstvo Rogaška Slatina, d.d., Tržaški
hrib 4, Rogaška Slatina, sklicujem

3. skupščino delničarjev,
ki bo dne 23. 6. 2003 ob 15.30, v

prostorih družbe v Rogaški Slatini, Trža-
ški hrib 4.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti, ter izvolitev organov skup-
ščine.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in dva preštevalca glasov. Skup-
ščini bo prisostvoval notar Pavel Rojs.
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2. Obravnava in odločanje o sprejemu
letnega poročila in potrditev računovodskih
izkazov za leto 2002.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 2002, vključno z bilanco stanja,
izkazom uspeha in poslovnim poročilom.

3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be in dopolnitve statuta po predlogu upra-
ve.

4. Uskladitev dejavnosti z Uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti.

Predlog sklepa: uskladijo se dejavnosti
z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti po predlogu uprave.

Gradivo in predlogi sklepov skupščine
so delničarjem na vpogled dan po objavi
zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.
do 12. ure v tajništvu družbe. Pravico do
udeležbe in glasovanja na skupščini imajo
vsi delničarji, ki so vpisani v knjigo delničar-
jev deset dni pred sejo skupščine ali njihovi
pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na
skupščini je prispela na sedež družbe naj-
manj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci
morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena po-
oblastila. Prijavljeni udeleženci so se dolžni
vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja skup-
ščine vpisati v listo udeležencev.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim
dnevnim redom eno uro kasneje. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino prisotnega zastopanega osnovnega
kapitala.

Mizarstvo Rogaška Slatina, d.d.
uprava

Št. 9-112 Ob-94418
Na podlagi 281. člena ZGD uprava druž-

be Elektroservisi, proizvodnja, trgovina,
montaža in servisiranje, d.d., Ljubljana skli-
cuje

osmo zasedanje skupščine družbe
Elektroservisi d.d., Ljubljana,

ki bo v četrtek, 26. 6. 2003 ob 15. uri
na sedežu družbe v sejni sobi na Glavarjevi
ulici 14 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje or-

ganov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-

ščina sklepčna. Za predsednika skupščine
se izvoli Stojana Zdolška, za preštevalca
glasov pa Štefana Miholiča in Eda Revna.

2. Delitev bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na dan 31. 12. 2002

znaša bilančni dobiček 33,375.600,11 SIT
in ostane nerazdeljen. Podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu.

3. Zmanjšanje in povečanje osnovnega
kapitala družbe.

Predlog sklepa:
a) Sklep o zmanjšanju osnovnega kapi-

tala
Osnovni kapital družbe v znesku

473,365.000 SIT se zaradi neustreznega
razmerja med lastnimi in tujimi viri, zmanjša
za 334,117.000 SIT tako, da znaša
139,248.000 SIT.

Osnovni kapital družbe se zmanjša z
umikom 334.117 lastnih delnic. Na podlagi
sedme alinee prvega odstavka 240. člena

ZGD družba pridobi od delničarja PID Zvon
ena 192.107 delnic, po ceni 2.125,29 SIT
za delnico in od delničarja Factor banka
94.674 delnic, po ceni 2.000 SIT za delni-
co. Umakne se tudi 47.336 delnic, ki jih
družba že poseduje.

Osnovni kapital je zmanjšan z dnem vpi-
sa zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni
register. Po vpisu uprava družbe izda Klirin-
ško depotni družbi nalog za izbris umaknje-
nih delnic iz centralnega registra nemateria-
liziranih vrednostnih papirjev.

Plačila delničarjem se izvršijo na podlagi
zmanjšanja osnovnega kapitala po izpolnitvi
pogojev iz drugega odstavka 350. člena
ZGD.

b) Sklep o povečanju osnovnega kapi-
tala

Osnovni kapital družbe se poveča iz
sredstev družbe za 417,744.000 SIT tako,
da znaša 556,992.000 SIT.

V osnovni kapital se preoblikujejo na-
slednje druge postavke lastnega kapitala,
ki so izkazane v redvidirani bilanci stanja na
dan 31. 12. 2002: del zakonskih rezerv, ki
presegajo 10% osnovnega kapitala, v zne-
sku 172,567.264,31 SIT, del prenesenega
dobička v znesku 31,701.360 SIT in sploš-
ni prevrednotevalni popravek kapitala v zne-
sku 213,475.375,69 SIT.

Po vpisu sklepa o povečanju osnovnega
kapitala v sodni register izda uprava družbe
Klirinško depotni družbi nalog za izdajo
417.744 novih navadnih, prosto prenosljivih
imenskih delnic z nominalno vrednostjo del-
nice 1.000 SIT. Delničarji pridobijo nove
delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v
osnovnem kapitalu. Vsak delničar, ki je vpi-
san v centralni register nematerializiranih
vrednostnih papirjev na presečni dan, ki je
osmi dan po vpisu povečanja osnovnega
kapitala v sodni register, pridobi poleg vsa-
ke obstoječe delnice še tri nove delnice.
Nove delnice dajejo delničarjem enake pra-
vice kot je določeno v statutu družbe za vse
dosedanje delnice.

4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: spremenita se prvi in

drugi odstavek tretjega člena statuta druž-
be tako, da se glasita:

1. Osnovni kapital družbe znaša
556,992.000 SIT.

2. Osnovni kapital družbe je razdeljen
na 556.992 navadnih, prosto prenosljivih
imenskih delnic z nominalno vrednostjo del-
nice 1.000 SIT.

5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

poslovno leto 2003 se imenuje revizijska
družba Constantia UHY d.o.o. Ljubljana.

Vse predloge sklepov, razen predloga o
imenovanju revizorja, predlagata nadzorni
svet in uprava skupaj, imenovanje revizorja
pa predlaga samo nadzorni svet.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno in shranjeno na sedežu družbe.

Delničarji morajo svojo udeležbo na
skupščini napovedati pisno ali osebno pri
upravi družbe vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.

Glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Gradivo za zasedanje skupščine bo del-
ničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dna od dneva objave dalje med 8.
in 10. uro.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 16. uri, ko bo skupščina veljavno odloča-
la ne glede na višino zastopanega kapitala.

Elektroservisi d.d., Ljubljana
uprava družbe

Peter Debevec, univ. dipl. inž. el.

Št. 900 055 Ob-94419
Na podlagi 8.2. točke Statuta delniške

družbe Ojstrica Dravograd, trgovinska d.d.,
Dravograd, Trg 4. julija 29, uprava družbe
sklicuje

6. sejo skupščine
družbe Ojstrica d.d., Dravograd,

ki bo 27. junija 2003 ob 8. uri v Velenju,
Prešernova 10 na sedežu družbe Era d.d.,
Velenje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklep-

čnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.

4. Obravnava in sklepanje o uporabi bi-
lančnega dobička in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in mnenja nadzor-

nega sveta bilančni dobiček iz leta 2002 v
višini 4,932.913,02 SIT ostaja nerazpore-
jen in se bo o njegovi uporabi odločalo v
naslednjih poslovnih letih (preneseni dobi-
ček).

b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2002.

5. Sprejem sklepa o pripojitvi in sogla-
sju k pripojitveni pogodbi.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

5.1. Družba Ojstrica Dravograd trgovin-
ska d.d., Trg 4.julija 29, Dravograd se pri-
poji k družbi Era Trgovina z živilskimi in ne-
živilskimi izdelki d.d., Velenje, Prešernova
10.

5.2. Skupščina družbe Ojstrica Dravo-
grad d.d., Dravograd daje soglasje k po-
godbi o pripojitvi družbe Ojstrica Dravograd
trgovinska d.d., Trg 4. julija 29, Dravograd
k družbi Era Trgovina z živilskimi in neživil-
skimi izdelki d.d., Prešernova 10, Velenje.
Pogodba o pripojitvi družbe Ojstrica Dravo-
grad d.d., Dravograd k družbi Era d.d., Ve-
lenje je priloga k temu sklepu.

6. Imenovanje revizorja družbe za leto
2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 2003 imenuje revizijska družba
Loris, revizija in storitve d.o.o., Dravograd.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci; poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
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Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najka-
sneje tri dni pred sejo skupščine.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zasto-
pniki pravnih oseb pa še z izpisom iz so-
dnega registra.

Gradivo za zasedanje skupščine, vključ-
no s celotnim pripojitvenim gradivom (po-
godba o pripojitvi, poročilo nadzornih sve-
tov obeh družb, poročilo uprav obeh družb
o pripojitvi, letna poročila obeh v pripojitvi
udeleženih družb za poslovna leta 2000,
2001 in 2002, je delničarjem na voljo na
sedežu družbe Era d.d., v Velenju, Prešer-
nova 10 vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

O vseh točkah dnevnega reda se glasu-
je z dvigom rok.

Ojstrica Dravograd d.d., Dravograd
uprava družbe

Št. 900 055 Ob-94420
Na podlagi 26. člena Statuta delniške

družbe Era Koroška Trgovska družba d.d.,
Trg 40, Prevalje, uprava družbe sklicuje

2. sejo skupščine
družbe Era Koroška d.d., Prevalje,
ki bo 27. junija 2003 ob 8.30 v Velenju,

Prešernova 10 v prostorih družbe Era d.d.,
Velenje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklep-

čnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu družbe.

Predlog sklepa: skupščina daje upravi in
nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu
2002.

5. Sprejem sklepa o pripojitvi in sogla-
sju k pripojitveni pogodbi.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

5.1. Družba Era Koroška Trgovska druž-
ba d.d., Prevalje, Trg 40 se pripoji k družbi
Era Trgovina z živilskimi in neživilskimi izdel-
ki d.d., Velenje, Prešernova 10.

5.2. Skupščina družbe Era Koroška d.d.,
Prevalje daje soglasje k pogodbi o pripojitvi
družbe Era Koroška Trgovska družba d.d.,
Prevalje, Trg 40, k družbi Era Trgovina z
živilskimi in neživilskimi izdelki d.d., Prešer-
nova 10, Velenje. Pogodba o pripojitvi druž-
be Era Koroška d.d., Prevalje k družbi Era
d.d., Velenje je priloga k temu sklepu.

6. Imenovanje revizorja družbe za leto
2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 2003 imenuje revizijska družba
Abeceda d.o.o., Celje.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci; poobla-

stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najka-
sneje tri dni pred sejo skupščine.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zasto-
pniki pravnih oseb pa še z izpisom iz so-
dnega registra.

Gradivo za zasedanje skupščine, vključ-
no s celotnim pripojitvenim gradivom (po-
godba o pripojitvi, poročilo nadzornih sve-
tov obeh družb, poročilo uprav obeh družb
o pripojitvi, letna poročila obeh v pripojitvi
udeleženih družb za poslovna leta 2000,
2001 in 2002, je delničarjem na voljo na
sedežu družbe Era d.d., v Velenju, Prešer-
nova 10 vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

O vseh točkah dnevnega reda se glasu-
je z dvigom rok.

Era Koroška d.d., Prevalje
uprava družbe

Ob-94424
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 6.3. člena Statuta delni-
ške družbe Inles d.d., Kolodvorska 22, skli-
cuje uprava družbe

7. skupščino
delniške družbe Inles d.d.,

ki bo v četrtek, dne 26. 6. 2003 ob 12.
uri v sejni sobi družbe v Ribnici, Kolodvor-
ska 22

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave se izvolijo organi

skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednico skupščine: Dragica

Abrahamsberg,
– za predsednico verifikacijske komisi-

je: Mateja Stanič-Rudolf,
– za preštevalca glasov: Mojca Adamič

in Miha Klun.
Skupščini bo prisostvovala vabljena no-

tarka Nada Kumar.
2. Predstavitev revidiranega letnega po-

ročila uprave za leto 2002 in poročila nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poročila,
uporaba bilančnega dobička in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček družbe za poslovno leto 2002 zna-
ša 0 SIT.

V skladu z 282.a členom Zakona o go-
spodarskih družbah skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
poslovno leto 2002.

3. Uskladitev dejavnosti družbe ter spre-
jem sprememb in dopolnitev Statuta delni-
ške družbe Inles d.d.

Predloga sklepov:
a) Na predlog uprave in nadzornega sve-

ta se dejavnost družbe uskladi z veljavno
Standardno klasifikacijo dejavnosti v predla-
gani vsebini.

b) Na predlog uprave in nadzornega sve-
ta skupščina sprejme spremembe in dopol-

nitve Statuta delniške družbe Inles d.d. v
predlaganem besedilu in čistopis statuta.

4. Imenovanje revizijske družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da

sprejme naslednji sklep: na predlog nad-
zornega sveta se za revidiranje računovod-
skih izkazov za leto 2003 izbere poobla-
ščeno revizijsko družbo Boniteta družba za
revizijo, podjetniško in poslovno svetovanje
d.o.o., s sedežem v Velenju.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
vpisani v delniško knjigo na dan 16. 6.
2002, ter njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki, ki se pisno prijavijo najmanj tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Delničarje oziroma pooblaščence in za-
stopnike prosimo, da se zaradi ugotavlja-
nja prisotnosti udeležencev in prevzema
glasovnic zglasijo na mestu zasedanja
skupščine vsaj pol ure pred zasedanjem
skupščine.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov, letnim poročilom, revizijskim mnenjem
in s poročilom nadzornega sveta, ki je pri-
pravljeno v skladu z 274.a členom ZGD, ter
spremembe in dopolnitve statuta družbe,
so delničarjem na vpogled, v tajništvu druž-
be Inles d.d., Ribnica, Kolodvorska 22,
vsak delovnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Inles, d.d.
uprava

Ob-94427
V skladu s 6.3 členom Statuta SM Trgo-

vina, d.d. Šempeter, sklicuje uprava družbe

13. redno skupščino
družbe SM Trgovina d.d. Šempeter,
ki bo v ponedeljek, dne 30. junija 2003

ob 16. uri v prostorih notarja Srečka Gabri-
la, Savinjska cesta 20, Žalec.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za

predsednico skupščine se predlaga Anico
Rojnik Cokan, ki tudi vrši funkcijo prešteva-
nja glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni no-
tar Srečko Gabrilo.

2. Sprejem in preveritev letnega poroči-
la za poslovno leto 2002 ter podelitev raz-
rešnice članom uprave družbe.

Predlog sklepa:
2.1. Na predlog uprave družbe in na

osnovi pozitivnega mnenja revizorja - revizij-
ske družbe Plus revizija d.o.o. Ljubljana, se
sprejme revidirano letno poročilo družbe
SM Trgovina d.d. za leto 2002 v predlože-
nem besedilu.

2.2. V skladu z 282.a členom Zakona o
gospodarskih družbah, skupščina potrjuje
in odobri delo obeh članov uprave družbe
in jima za leto 2002 podeljuje razrešnico.

3. Ugotovitev in pokrivanje izgube.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovi se, da čista izguba poslov-

nega leta znaša 17.694 tisoč SIT in ostaja v
bilanci stanja nepokrita.

3.2. Prenesena izguba iz preteklih let v
višini 30.380 SIT se pokriva:



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 48 / 23. 5. 2003 / Stran 2793

– v breme rezerv družbe v višini 6.543
tisoč SIT,

– v breme drugih sestavin kapitala druž-
be v višini 23.837 tisoč SIT.

4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa:
4.1. Za revizorja družbe za poslovno le-

to 2003 se imenuje Plus revizija d.o.o. iz
Ljubljane.

5. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.

Predlog sklepa:
5.1. Na predlog uprave se sprejmejo

spremembe in dopolnitve Statuta družbe
SM Trgovina, d.d. v predlaganem besedi-
lu, priloženemu skupščinskemu gradivu.

5.2. Sprejme se predlagani čistopis
Statuta družbe SM Trgovina, d.d.

6. Razrešitev dvočlanske uprave druž-
be ter imenovanje tričlanske uprave druž-
be.

Predlog sklepa:
6.1. Razreši se dvočlanska uprava druž-

be v sestavi: Robert Čemažar in Anica Roj-
nik Cokan.

6.2. Imenuje se tričlanska uprava druž-
be s petletnim mandatom v sestavi: Robert
Čemažar – predsednik, Anica Rojnik Co-
kan – članica in Matej Cokan – član.

7. Določitev prejemkov uprave družbe.
Predlog sklepa:
7.3. Prejemki predsednika uprave druž-

be znašajo neto 25.000 SIT mesečno.
Prejemek posameznega člana uprave druž-
be znaša neto 20.000 SIT mesečno.

8. Odobritev posojil upravi in nekaterim
drugim delničarjem.

Predlog sklepa:
8.1. Na podlagi podanih vlog se odo-

brijo predlagana posojila upravi in nekate-
rim drugim delničarjem, in sicer po veljavni
tržni obrestni meri ter z dobo vračila eno
leto z možnostjo podaljšanja.

8.2. Upravo družbe se pooblasti, da z
aneksi k posojilnim pogodbam usklajuje
obrestno mero z veljavno tržno obrestno
mero.

Celotno gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda je delničarjem na vpogled
pri upravi na sedežu družbe in to vsak de-
lovni ponedeljek med 20. in 21. uro. Na
skupščini delničarjev se odloča o objavlje-
nih predlogih po posameznih točkah dnev-
nega reda. Nasprotni predlogi delničarjev
k posameznim točkam dnevnega reda mo-
rajo biti v pisni obliki obrazloženi in vloženi
na sedežu družbe v roku 7 dni po objavi
tega sklica. Pravico udeležbe na skupščini
in glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki, ki najkasneje tri dni pred sejo skupšči-
ne pisno osebno ali s priporočeno pošiljko
napovejo svojo udeležbo na naslov sedeža
družbe.

Skupščina veljavno odloča, če je na se-
ji zastopanega več kot 15% zastopanega
osnovnega kapitala. V primeru, da skup-
ščina ne bi bila sklepčna, bo ponovno za-
sedanje isti dan in v istem prostoru ob
16.30. Skupščina družbe bo v tem prime-
ru veljavno odločala ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

SM Trgovina, d.d.
uprava

Ob-94436
Uprava družbe Integral Prevozi, turizem,

prodaja vozil in servisi d.d. Jesenice, skli-
cuje

8. sejo skupščine
delničarjev Integral Prevozi, turizem,
prodaja vozil in servisi d.d. Jesenice,

ki bo dne 26. 6. 2003 ob 14. uri v sejni
sobi na sedežu družbe na Jesenicah, Ce-
sta maršala Tita 67.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, ali je

na skupščini zastopano toliko delnic, da
skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev predsednika, preštevalca gla-
sov in zapisnikarja.

Predlog sklepa: za predsednico skup-
ščine se izvoli Tea Gorjup, za preštevalko
glasov se določi Koselj Mira, notarska opra-
vila pa bo opravljala notarka Nada Svetina.

3. Ugotavljanje sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila

preštevalca glasov se ugotovi, da je skup-
ščina sklepčna.

4. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be in dopolnitve statuta v predlaganem be-
sedilu.

6. Seznanitev skupščine s poročilom
uprave o poslovanju v letu 2002, revizijskim
poročilom in poročilom nadzornega sveta,
sklep o uporabi bilančnega dobička za leto
2002 in delitve rezerviranega dobička za
izplačilo dividend delničarjem, podelitev raz-
rešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček v višini

20,079.129,84 SIT ostane nerazporejen.
2. Iz prenesenega nerazporejenega či-

stega dobička leta 1999 se izplačajo divi-
dende v višini 50 SIT bruto na delnico. Rok
za izplačilo dividende je do 30. 9. 2003.
Dividende se izplačajo na transakcijske ra-
čune pravnim in fizičnim osebam, ki morajo
sporočiti podatke o svojih transakcijskih ra-
čunih. Zneski do 20.000 SIT so v navede-
nem roku izplačljivi na glavni blagajni druž-
be. Pravica do izplačila dividende zapade v
treh letih od navedenega roka 30. 9. 2003
v korist drugih rezerv družbe. Upravičenci
do dividend so imetniki delnic družbe Inte-
gral Jesenice d.d., ki so na dan zasedanja
skupščine evidentirani v delniški knjigi pri
Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana, kot
lastniki delnic s pravico do dividende. Del-
nice v skladu lastnih delnic na dan skupšči-
ne nimajo pravice do dividende.

3. Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za poslovno leto 2002.

7. Pooblastilo upravi za nakup lastnih del-
nic.

Predlog sklepa: skupščina pooblasti
upravo družbe, da lahko po svojem preu-
darku ter v dobrobit družbe kupi lastne del-
nice v skladu z 240. členom ZGD s tem, da
skupni nominalni znesek pridobljenih del-
nic ne sme presegati 10% osnovnega kapi-
tala družbe in najvišja oziroma najnižja na-
kupna cena ne sme presegati tržne vredno-

sti delnice na dan nakupa. Pooblastilo velja
18 mesecev od dneva sprejema na skup-
ščini.

8. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2003.

Predlog sklepa: za leto 2003 se za poo-
blaščenega revizorja družbe imenuje KPMG
Slovenija, Podjetje za revidiranje in poslov-
no sodelovanje d.o.o., Neubergerjeva ulica
30, 1000 Ljubljana.

Gradivo za odločanje na skupščini je del-
ničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu
družbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita
67, vsak delovni dan od 12. do 13. ure.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
7 dneh po objavi tega sklica na sedežu
družbe. Uprava in nadzorni svet bosta o
predlogih sprejela svoja stališča in o spre-
minjevalnih predlogih najkasneje 12 dni po
sklicu skupščine obvestila imenske delni-
čarje.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, če najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine udele-
žbo pisno prijavijo upravi družbe in so de-
set dni pred skupščino vpisani v delniško
knjigo.

Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti oddana v hrambo na sedežu
družbe vsaj tri dni pred zasedanjem skup-
ščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se začetek prestavi za pol ure.
Čez pol ure je skupščina sklepčna ne glede
na število prisotnih delnic.

Integral d.d. Jesenice
direktor: Jekovec Izidor, univ. dipl. ek.

Ob-94441
Na podlagi določila 18. člena Statuta

družbe Turistično podjetje Portorož, d.d.,
uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta

5. sejo skupščine
družbe Turistično podjetje Portorož,

d.d.,
ki bo dne 26. 6. 2003 ob 13. uri v pro-

storih Jahtnega kluba, Cesta solinarjev 6.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli mag. Gregorja Velkaverha,
za preštevalki glasov se določi Alenka Ro-
žaj in Ketty Detoni, za notarja se povabi
Dravo Ferligoj.

2. Predložitev letnega poročila in poro-
čila nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila s poročilom nadzornega sveta o spreje-
mu revidiranega letnega poročila za leto
2002.

3. Podelitev razrešnIce upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina upravi in nad-
zornemu svetu podeljuje razrešnico za delo
v letu 2002.

4. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: vsem trem članom nad-
zornega sveta Turističnega podjetja Porto-
rož,.d.d. preneha mandat 3. 1. 2004 zato
predlagamo, da se imenujejo novi člani nad-
zornega sveta, ki nastopijo mandat s
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4. 1. 2004. Za člane nadzornega sveta se
predlaga mag. Gregor Velkaverh in Zvonko
Krulc.

5. Preoblikovanje delniške družbe v dru-
žbo z omejeno odgovornostjo.

Predlog sklepa: predlaga se, da skup-
ščina odloči o preoblikovanju sedanje del-
niške družbe v družbo z omejeno odgovor-
nostjo.

Obrazložitev: glede na sedanji obseg po-
slovanja, se predlaga preoblikovanje druž-
be iz delniške družbe v družbo z omejeno
odgovornostjo, zaradi cenejšega in enostav-
nejšega poslovanja družbe.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za leto 2003 imenuje
revizijsko družbo Deloitte & Touche, d.o.o.
iz Ljubljane.

Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu, je na voljo na sede-
žu družbe 30 dni pred zasedanjem skup-
ščine, vsak delavnik od 10. do 12. ure v
tajništvu družbe Cesta solinarjev 6, Porto-
rož.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji in njihovi poo-
blaščenci, katerih prijava udeležbe na skup-
ščini je prispela na sedež družbe najmanj 3
dni pred sejo skupščine. Pooblaščenci mo-
rajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena poo-
blastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred zasedanjem skupščine vpisati
v listo udeležencev.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne z istim dnev-
nim redom ob 15. uri. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Turistično podjetje Portorož, d.d.
uprava in nadzorni svet

Ob-94444
V skladu z 79. in 80. členom Statuta

družbe sklicuje uprava Rogaška Crystal,
družba pooblaščenka d.d., 3250 Roga-
ška Slatina, Ulica talcev 1, delničarje na

peto sejo skupščine
Uprava sklicuje skupščino dne 27. 6.

2003, ob 16. uri na sedežu družbe v Roga-
ški Slatini, Ul. talcev 1., v prostorih Steklar-
skega Hrama.

Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisot-

nosti in izvolitev organov skupščine.
Na predlog uprave se za predsednika

skupščine izvoli Robert Rudolf, za prešte-
valce glasov pa Mateja Stanič Rudolf in Vi-
da Juhart. Seji skupščine bo prisostvoval
vabljeni notar Pavel Rojs.

2. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev Statuta družbe.

Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in nadzornega sveta se sprejmejo
predlagane spremembe Statuta družbe v
besedilu, ki je sestavni del tega sklepa.
Skupščina potrdi čistopis statuta družbe.

3. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
najkasneje tri dni pred zasedanjem skup-

ščine in ves čas trajanja pooblastilnega ra-
zmerja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniški knjigi na dan 17. 6. 2003 in ki
pisno prijavo pošljejo družbi najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
gradivo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zako-
niti zastopniki pa še z izpisom pravne osebe
iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino je na sedežu družbe

na vpogled vsak delovni dan pri upravi Roga-
ška Crystal Družbe pooblaščenke d.d. od 10.
do 12. ure do dneva zasedanja skupščine.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede, dnevne-
ga reda glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi najkasneje v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine v skladu z veljav-
no zakonodajo.

Rogaška Crystal
Družba pooblaščenka d.d.

uprava

Ob-94475
Uprava RRC Računalniške storitve,

d.d., Ljubljana, Jadranska 21, sklicuje

10. sejo skupščine,
ki bo dne 26. 6. 2003 ob 12. uri na

sedežu družbe v Ljubljani, Jadranska 21.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
Predlog sklepa: na predlog uprave skup-

ščina potrdi predlagani dnevni red.
2. Potrditev predsednika, imenovanje 2

preštevalcev glasov, zapisnikarja in notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave skup-

ščina izvoli predlaganega predsednika
skupščine, imenuje 2 preštevalca glasov,
notarja za sestavo notarskega zapisnika in
ugotovi sklepčnost.

3. a) Predložitev letnega poročila druž-
be za leto 2002 z mnenjem revizorja in pi-
snega poročila nadzornega sveta po 274.a
členu Zakona o gospodarskih družbah.

3. b) Uporaba bilančnega dobička za le-
to 2002.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:
bilančni dobiček na dan 31. 12. 2002 zna-
ša 129,787.133,42 SIT. Izplačajo se divi-
dende v skupni višini 70,528.600 SIT, kar
znaša 2.780 SIT bruto na delnico. Izplača
se udeležba uprave v dobičku v višini
3,526.430 SIT bruto in udeležba nadzor-
nega sveta v dobičku v skupni višini
1,763.215 SIT bruto, pri čemer se skupni
znesek udeležbe nadzornega sveta enako-
merno razdeli med vse tri člane. Skladno s
statutom RRC d.d. se upravi udeležba v

dobičku izplača v obliki 116 delnic RRC
d.d. po 7.100 SIT, preostali del pa v denar-
nih sredstvih, vsakemu članu nadzornega
sveta pa v obliki 39 delnic RRC d.d. po
7.100 SIT, preostali del pa prav tako v de-
narnih sredstvih. Dividende in udeležba v
dobičku se izplačajo do 30. 8. 2003. Za
dividende in udeležbe v dobičku se uporabi
preneseni dobiček sklada lastnih delnic v
višini 17,847.339,49 SIT, dobiček leta
2001 v višini 4,774.269,97 SIT in dobiček
leta 2002 v višini 53,196.635,54 SIT. O
preostalem delu bilančnega dobička v višini
53,968.888,42 SIT bo odločeno v nasled-
njih poslovnih letih.

3. c) Podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu za leto 2002.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina podeli upravi
in nadzornemu svetu družbe razrešnico za
poslovno leto 2002.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta
za naslednji štiriletni mandat.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za člana nadzornega sveta
družbe za naslednji štiriletni mandat kot
predstavnika kapitala imenujeta Andrej Žu-
žek in Matej Golob. Skupščina vzame na
znanje, da bo predstavnika delavcev v nad-
zorni svet delegiral svet delavcev.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za leto 2003 imenuje
revizijsko družbo Iteo – Abeceda d.o.o.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov je vsem delničarjem na vpogled na se-
dežu družbe, na Jadranski 21, v tajništvu
uprave.

Delničarji lahko en teden po objavi po-
dajo predloge za dopolnitev dnevnega reda
oziroma nasprotne predloge na sedež druž-
be. Predlogi delničarjev so lahko le pisni in
razumno utemeljeni.

Delničarje oziroma njihove pooblaščen-
ce naprošamo, da svojo udeležbo na skup-
ščini najavijo v pisni obliki, najmanj 3 dni
pred zasedanjem skupščine.

V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 13. uri, v
istih prostorih in bo veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Uprava RRC Računalniške
storitve, d.d., Ljubljana
direktor: dr. Rok Rape

Ob-94493
Na podlagi 281. člena ZGD uprava del-

niške družbe Ljubljanski geodetski biro d.d.,
Ljubljana, sklicuje

8. skupščino
delniške družbe LGB,

ki bo 27. 6. 2003 ob 12. uri, v prostorih
Svetovnega slovenskega kongresa, Cankar-
jeva 1/IV, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nega predsedstva.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine in dva preštevalca glasov po pre-
dlogu uprave.

2. Sprejem revidiranega letnega poroči-
la za leto 2002.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za leto 2002.
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3. Delitev bilančnega dobička in podeli-
tev razrešnice upravi družbe.

Predlog sklepa: višina bilančnega dobič-
ka na dan 31. 12. 2002 znaša 74,435.168
SIT in se razdeli:

– 1,667.200 SIT za dividende delničar-
jem iz dobička leta 2000;

– 16,672.000 SIT za druge rezerve iz
dobička za potrebe povečanja osnovnega
kapitala iz sredstev družbe;

– 56,095.968 SIT se razporedi v druge
rezerve iz dobička.

Vrednost dividende po delnici znaša 400
SIT v bruto znesku.

Dividende izplačane v letu 2002, po
sklepu skupščine z dne 23. 5. 2002 izvira-
jo iz dobička za leto 1997.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi za
poslovno leto 2002.

4. Zmanjšanje in povečanje osnovnega
kapitala.

Predlog sklepa:
a) Zmanjšanje osnovnega kapitala
Zaradi umika 1.346 lastnih delnic se

osnovni kapital družbe zmanjša od zneska
5,514.000 SIT za znesek 1,346.000 SIT,
tako da znaša po novem 4,168.000 SIT.

b) Povečanje osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe se poveča iz

sredstev družbe za 16,672.000 SIT tako,
da znaša 20.840 SIT.

V osnovni kapital se preoblikujejo druge
rezerve iz dobička v višini 16,672.000 SIT,
ki so v revidirani bilanci stanja na dan
31. 12. 2002 izkazane v postavki prenese-
ni čisti poslovni izid.

Po vpisu sklepa o povečanju osnovnega
kapitala v sodni register izda uprava 16.672
navadnih, imenskih delnic z nominalno vre-
dnostjo delnice 1.000 SIT. Delničarji prido-
bijo nove delnice v sorazmerju z njihovimi
deleži v osnovnem kapitalu.

Vsak delničar, ki je vpisan v delniško knji-
go na presečni dan, ki je 8. dan po vpisu
povečanja osnovnega kapitala v sodni regi-
ster, pridobi poleg vsake obstoječe delnice
še 4 nove delnice. Nove delnice dajo delni-
čarjem enake pravice, kot je določeno v
statutu družbe za vse dosedanje delnice.

5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: spremenijo se vse do-
ločbe obstoječega statuta. Skupščina sprej-
me statut v predloženem besedilu.

6. Pridobivanje lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča

upravo družbe, da v obdobju 18 mesecev
od sprejema tega sklepa pridobiva lastne
delnice, s tem da:

a) najvišja nakupna cena ne sme prese-
gati 3.000 SIT po delnici, najnižja pa ne
manj kot 1.000 SIT po delnici;

b) skupni nominalni znesek kupljenih del-
nic ne sme presegati 10% osnovnega kapi-
tala družbe;

c) bilančno kritje pridobivanja delnic bo
družba ustvarila iz prenesenega dobička
preteklih let.

7. Imenovanje revizorja.
Za pregled poslovanja družbe za leto

2003 skupščina imenuje pooblaščeno revi-
zijsko družbo Constantia UHY d.o.o. Ljub-
ljana.

Gradivo za skupščino s predlogom spre-
memb statuta bo na vpogled delničarjem

na sedežu družbe vsak delovnik od 14. do
15. ure, od dneva objave skupščine.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklepov in gradiva za skupščino, podajo
predloge za dopolnitev dnevnega reda, ozi-
roma nasprotne predloge k predlaganim
sklepom. Skladno z 288. členom ZGD mo-
rajo biti predlogi pisni in utemeljeni.

Delničarji morajo svojo udeležbo in s tem
glasovalno pravico za skupščino, prijaviti vsaj
tri dni pred skupščino, na sedežu družbe.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda.

Pooblaščenci morajo imeti s seboj pisna
pooblastila, ki morajo vsebovati ime in prii-
mek, naslov pooblastitelja in pooblaščen-
ca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja.

Uprava LGB d.d.

Ob-94512
Na podlagi 13. člena Statuta Nove Ljub-

ljanske banke d.d., Ljubljana uprava in nad-
zorni svet Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana sklicujeta

7. skupščino
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,

ki bo dne 23. 6. 2003, ob 13. uri v
konferenčni dvorani v pritličju poslovne stav-
be na Trgu republike 3 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti ter

ugotovitev, da je na skupščini prisoten no-
tar Miro Košak iz Ljubljane, ki bo sestavil
zapisnik.

2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina banke ime-

nuje:
– za predsedujočega skupščine: Anton

Ribnikar,
– za člana verifikacijske komisije: Mojca

Zajc in Laura-Delphina Senica.
3. Predlog spremembe in dopolnitve sta-

tuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljublja-
na.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta Nove Ljubljan-
ske banke d.d., Ljubljana po predlogu upra-
ve in nadzornega sveta v besedilu, ki je
sestavni del tega sklepa.

4. Seznanitev skupščine s sprejetim let-
nim poročilom za poslovno leto 2002 in s
poročilom nadzornega sveta Nove Ljubljan-
ske banke d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana se
seznani s sprejetim letnim poročilom za po-
slovno leto 2002 in s poročilom nadzorne-
ga sveta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub-
ljana.

5. Predlog za uporabo bilančnega do-
bička ter podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: bilančni dobiček Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, znaša za
poslovno leto 2002 3.195,766.643,93 SIT
in se uporabi na naslednji način:

– del v višini 2.512,053.230,19 SIT se
razdeli delničarjem banke, ki so vpisani v
delniško knjigo konec dneva zaključka
skupščine, kar znaša 327 SIT bruto na eno
delnico,

– del v višini 51,023.250 SIT se razdeli
članom nadzornega sveta v višini

43,759.482 SIT bruto in bivšima članoma
uprave v višini 7,263.768 SIT bruto,

– del v višini 632,690.163,80 SIT se
nameni za druge rezerve iz dobička.

Del bilančnega dobička iz prve alinee
prejšnjega odstavka, ki se nanaša na nasta-
lo razliko zaradi zaokrožitve izplačila divi-
dende na dve decimalki natančno za posa-
mezno delnico in na izplačilo za morebitne
lastne delnice NLB d.d., se razporedi v dru-
ge rezerve iz dobička.

Podeli se razrešnica upravi in nadzorne-
mu svetu za poslovno leto 2002.

6. Razrešitev in nadomestno imenovanje
člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa: Victorja Pastorja se raz-
reši z mesta člana nadzornega sveta Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana in se na
njegovo mesto imenuje novega člana Alaina
Pillouxa.

7. Imenovanje revizorja za revizijo poslo-
vanja za poslovno leto 2003.

Predlog sklepa: za revizorja Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Ljubljana, za leto 2003
se imenuje revizijska družba
PricewaterhouseCoopers d.o.o.

8. Poročilo Centra notranje revizije za le-
to 2002.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, skupščina sprejme
poročilo centra notranje revizije za leto
2002 v predloženem besedilu.

V skladu s 286. členom ZGD je predlaga-
telj sklepov pod 6. in 7. točko nadzorni svet,
predlagatelja vseh ostalih predlaganih skle-
pov pa sta uprava in nadzorni svet banke.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so na dan
oddaje prijave in do konca skupščine vpisa-
ni v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirin-
ško depotni družbi, d.d., Ljubljana, in ki
osebno, po zastopniku ali pooblaščencu pi-
sno prijavijo svojo udeležbo na sedežu druž-
be, in sicer v času od objave tega sklica do
vključno 20. 6. 2003. Prijave so pravoča-
sne, če na sedež družbe, naslovljeno na
Oddelek sekretariata, prispejo do vključno
21. 6. 2003.

Delničarji bodo prejeli potrdila o številu
delnic po pošti.

Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
se v enakem roku prijavijo s pooblastilom.

Glasuje se osebno oziroma po poobla-
ščencu ali zastopniku na podlagi glasovnic,
ki jih bo banka zagotovila delničarjem naj-
kasneje na dan skupščine. Pooblastila za
zastopanje na skupščini mora biti predlože-
no banki v pisni obliki in mora za fizične
osebe vsebovati ime in priimek ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in da-
tum izdaje pooblastila ter podpis pooblasti-
telja, za pravne osebe pa poleg dneva in
kraja izdaje pooblastila še ime, priimek in
naslov pooblaščenca ter firmo in podpis za-
konitih zastopnikov pooblastitelja. Zakoniti
zastopniki družb morajo na dan skupščine
predložiti izpisek iz registra, iz katerega iz-
haja, da so zastopniki delničarja, in ki ne
sme biti starejši od sedem dni.

Predlog sprememb in dopolnitev statuta
po predlogu uprave in nadzornega sveta,
letno poročilo in druga gradiva, ki so podla-
ga za odločanje skupščine pri posameznih
točkah dnevnega reda, so na vpogled v Od-
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delku sekretariata, Nova Ljubljanska banka
d.d., Ljubljana, na Trgu republike 2, Ljublja-
na, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

Uprava
Nove Ljubljanske banke d.d.

Ljubljana
Nadzorni svet

Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana

Št. 287 Ob-94629
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 40. člena statuta delni-
ške družbe TDR-Metalurgija d.d., Ruše,
uprava družbe sklicuje

7. zasedanje skupščine
družbe TDR-Metalurgija d.d.,

za ponedeljek, dne 23. 6. 2003 ob 11.
uri na sedežu družbe v Rušah, Tovarniška
cesta 51.

Dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine, ugotovi-

tev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: na predlog uprave druž-

be skupščina izvoli predlagane kandidate
za predsedujočega skupščine, dva prešte-
valca glasov in notarja, ugotovi sklepčnost
ter potrdi predlagani dnevni red.

3. Poročilo nadzornega sveta o rezulta-
tu preveritve letnega poročila uprave za po-
slovno leto 2002 s stališčem nadzornega
sveta do priloženega revizijskega poročila
za poslovno leto 2002 in podelitev razrešni-
ce upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
a) Skupščina se je seznanila s poroči-

lom nadzornega sveta o preveritvi in potrdi-
tvi letnega poročila za poslovno leto 2002
in s pozitivnim stališčem nadzornega sveta
do revizijskega poročila za poslovno leto
2002.

b) Skupščina podeljuje upravi in nadzor-
nemu svetu družbe TDR Metalurgija d.d.
razrešnico za poslovno leto 2002.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Predlog za imenovanje revizorja za po-
slovno leto 2003 bo podan na zasedanju
skupščine.

5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: zaradi uskladitve z dolo-
čili ZGD se sprejmejo spremembe in dopol-
nitve statuta družbe TDR-Metalurgija d.d.
po predlogu uprave in nadzornega sveta.

6. Pobude in vprašanja delničarjev.
Skupščine delniške družbe TDR-Meta-

lurgija d.d. se lahko udeležijo delničarji ali
njihovi pooblaščeni zastopniki. Udeležbo na
skupščini je potrebno najaviti v pisni obliki
najpozneje tri dni pred zasedanjem skup-
ščine.

Delničarji ali njihovi pooblaščenci naj se
zaradi primernega organiziranja poteka
skupščine javijo v tajništvu družbe najmanj
eno uro pred pričetkom zasedanja skupšči-
ne. Udeleženci skupščine se podpišejo na
seznam udeležencev oziroma oddajo poo-
blastila.

Če na prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skup-
ščine določi za isti dan ob 12. uri. Na po-
novnem sklicu bo skupščina sklepala ne

glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Gradivo s predlogi sklepov o katerih bo
odločala skupščina je delničarjem na voljo
na sedežu družbe v Rušah, Tovarniška ce-
sta 51, vse delovne dni od dneva objave do
dneva zasedanja skupščine, in sicer od 10.
do 12. ure.

Uprava družbe TDR-Metalurgija d.d.
Miran Kunst, univ. dipl. ek., direktor

Ob-94635
Na podlagi 7.4 točke Statuta družbe SET

d.d. sklicujem

6. zasedanje skupščine
delniške družbe SET d.d.,

ki bo v četrtek, 26. 6. 2002 ob 9. uri v
prostorih družbe, Vevška cesta 52, Ljublja-
na.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Gregor Repič, za preštevalki
glasov Zdenka Skok in Karmen Miklavčič,
zapisnik vodi vabljeni notar Boris Lepša.

3. Predložitev in sprejem dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: sprejme se dnevni red
skupščine.

Dnevni red skupščine:
1. Seznanitev s poslovnim poročilom

uprave za poslovno leto 2002, s pisnim po-
ročilom nadzornega sveta, s predlogom za
uporabo bilančnega dobička in s poročilom
o reviziji računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s poslovnim poročilom uprave za
poslovno leto 2002, s pisnim poročilom
nadzornega sveta, s predlogom za uporabo
bilančnega dobička in s poročilom o reviziji
računovodskih izkazov družbe za poslovno
leto 2002.

2. Obravnavanje in odločanje o uporabi
bilančnega dobička za leto poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: ugotovi se, da bilančni
dobiček družbe za poslovno leto 2002 zna-
ša 11,331.944,42 SIT. Bilančni dobiček se
v celoti razporedi v druge rezerve iz dobič-
ka.

3. Razrešnica upravi in članom nadzor-
nega sveta družbe.

Predlog sklepa: skupščina podeljuje raz-
rešnico direktorju in članom nadzornega
sveta, s katero potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2002.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa: skupščina za revizijo ra-
čunovodskih izkazov družbe za poslovno le-
to 2003 imenuje družbo IN Revizija d.o.o.,
Ljubljana.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da.

Vsak novi predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti za-
stopniki, ki svojo udeležbo na skupščini pri-
javijo upravi družbe najkasneje tri dni pred
njenim zasedanjem.

Pooblastilo mora biti v pisni obliki in za
čas trajanja pooblastitvenega razmerja osta-
ne shranjeno na sedežu družbe.

Popolno gradivo za skupščino bo na
vpogled v tajništvu na sedežu družbe pri
Maši Piškur, vsak delovni dan od 10. do 12.
ure, v času od 26. 5. 2003 do 24. 6. 2003.

Udeležence skupščine prosimo, da pol
ure pred začetkom zasedanja prevzamejo
glasovnice v tajništvu na sedežu družbe.

Če skupščina ne do sklepčna, bo po-
novno zasedanje isti dan ob 10. uri. Skup-
ščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.

SET d.d.
uprava

Igor Sekirnik

Ob-94560
Na podlagi 31. točke Statuta družbe Po-

morska družba, upravljanje holding družb
d.d., Portorož, sklicujeta uprava in nadzorni
svet družbe

letno skupščino
Pomorske družbe d.d., Portorož,

ki bo dne 30. 6. 2003 ob 12. uri na
sedežu družbe, Obala 55, Portorož.

Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine: za predsednika skupščine Gr-
ča Miroslav, za namestnika predsednika
skupščine Utenkar Jože, za preštevalce gla-
sov pa Kmet Ireno, Prodan Marjeto in Ro-
gelja Tatjano.

2. Seznanitev z letnim poročilom in po-
ročilom o potrditvi letnega poročila nadzor-
nega sveta ter podelitev razrešnice članom
uprave in nadzornega sveta Pomorske druž-
be d.d.

Predlog sklepa: podeli se razrešnica čla-
nom uprave in članom nadzornega sveta
Pomorske družbe d.d.

Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe vsak
dan med 10. in 15. uro. Skupščine se lahko
udeležijo delničarji oziroma pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki, ki so na dan 30. 6. 2003
vpisani kot delničarji v delniški knjigi družbe.

Glasovalno pravico lahko uresničuje le
tisti delničar, pooblaščenec oziroma zako-
niti zastopnik, ki se pisno prijavi najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine. Prijava
je pravočasna, če prispe na sedež družbe
vključno do 27. 6. 2003. Pooblaščenec del-
ničarja mora k prijavi priložiti tudi pisno po-
oblastilo za zastopanje na skupščini.

Skupščina je sklicana za dne 30. 6.
2003 ob 12. uri. Če ob prvem sklicu ni
dosežena sklepčnost, se ponovno zaseda-
nje skupščine določi za 30. 6. 2003 ob
13. uri. Na ponovnem zasedanju bo skup-
ščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Pomorska družba,
upravljanje holding družb d.d.,

Portorož
uprava/nadzorni svet družbe
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Št. 12/2003 Ob-94528
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in statuta sklicujem

7. redno skupščino
družbe Sintal Fiva, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 26. 6. 2003 ob

10.30 v klubskem prostoru hotela Breza,
Atomske Toplice.

Za sejo skupščine predlaga uprava na-
slednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev orga-
nov skupščin in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
predsednik skupščine Germ Milan.

Preštevalca glasov: Ovsec Janez, Hor-
vat Ignac.

Notar: Miro Košak.
2. Seznanitev skupščine z letnim poro-

čilom družbe za leto 2002 in s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poro-
čila

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila z letnim poročilom družbe za leto 2002
in s poročilom nadzornega sveta o spreje-
mu letnega poročila družbe za leto 2002.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: na podlagi sprejetega
letnega poročila se sprejme predlog o upo-
rabi bilančnega dobička in se ne razdeli.

Revidiran čisti dobiček po obdavčitvi za
leto 2002 se razporedi med druge rezerve
iz dobička.

Upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2002 se podeli razrešnica.

4. Sprejem sprememb statuta družbe
Sintal Fiva d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe statuta družbe Sintal
Fiva d.d.

5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: za revizorja za revidira-

nje poslovanja Sintal Fiva d.d. za leto 2003
se imenuje družba KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.

Skupščine delničarjev se lahko udeleži-
jo delničarji Sintal Fiva d.d., njihovi poobla-
ščenci in zastopniki.

Glasovalno pravico uresničujejo delni-
čarji sami ali po svojem pooblaščencu. Po-
oblastilo v pisni obliki je potrebno predložiti
družbi in ostane shranjeno pri njej.

Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov je na voljo v prostorih tajništva druž-
be Sintal Fiva d.d., Zaloška 149, Ljubljana.

Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje iste-
ga dne ob 12. uri, na istem kraju, ko bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Sintal Fiva d.d.

Št. 31 Ob-94529
Na podlagi 283.člena ZGD in statuta

družbe sklicuje direktorica

9. skupščino družbe
Sintal Celje družbe za varovanje

premoženja, d.d. Celje,
ki bo v četrtek 26. 6. 2003 s pričetkom

ob 11. uri v klubskem prostoru hotela Breza
Atomske Toplice z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev delovnih teles in imenova-
nje notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
za predsednika skupščine se izvoli Viktor
Pistotnik, za preštevalca glasov Manca Fis-
trič in Meta Šeškar, za notarja Miro Košak.

2. Poročilo nadzornega sveta družbe v
zvezi z letnim poročilom družbe za leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta družbe v zvezi
z letnim poročilom družbe za leto 2002.

3. Razporeditev bilančnega dobička in
podelitev razrešnice.

Predlog sklepa:
– bilančni dobiček na dan 31. 12. 2002

v višini 29,798.769,21 SIT, ki ga sestavlja-
jo preneseni dobiček iz prejšnjih let
16,311.676,67 SIT in dobiček tekočega le-
ta 13,487.092,54 SIT, se kot nerazporejen
dobiček prenese v naslednje leto,

– skupščina družbe podeli razrešnico čla-
nom uprave in nadzornega sveta za leto 2002.

4. Razrešitev in imenovanje člana nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: razreši se predsednik
nadzornega sveta Robert Pistotnik, imenuje
se nov član nadzornega sveta Lidija Pilko.

5. Nagrada upravi.
Predlog sklepa: upravi se izplača nagra-

da za leto 2002 v višini 1,941.182 SIT. Iz-
plačilo se izvrši z izročitvijo 4060 lastnih
delnic družbe, v nominalni vrednosti 1.000
SIT na delnico.

6. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2003.

Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje KPMG Slovenije d.o.o. Ljubljana.

Skupščine delničarjev se lahko udeleži-
jo delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in
zastopniki.

Delničarji lahko v roku 7 dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopol-
nitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge. Predlogi so lahko le v pisni obliki
in razumno utemeljeni.

Pravico do glasovanja na skupščini ima-
jo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
najmanj 3 delovne dni pred zasedanjem
skupščine družbe in ostanejo vpisani do
konca zasedanja.

Delničarje prosimo, da svojo udeležbo
na skupščini družbe najavijo najmanj 3 de-
lovne dni pred zasedanjem skupščine v taj-
ništvu družbe.

Gradivo za skupščino vključno z besedi-
lom predlaganih sprememb statuta je vsem
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
Sintal Celje, d.d., Ipavčeva ulica 22, Celje.

Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 12. uri na istem
kraju. Skupščina bo sklepčna, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Sintal Celje, d.d.
direktorica

Polona Senica, dipl. ek.

Ob-94636
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in statuta sklicujem

9. redno skupščino
družbe Sintal Kočevje d.d.,

ki bo v četrtek, dne 26. 6. 2003 ob
11.30, v klubskem prostoru hotela Breza,
Atomske toplice.

Za sejo skupščine predlaga uprava na-
slednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev orga-
nov skupščin in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: predsednik skupščine:
Miloš Jerman, preštevalka glasov: Stanisla-
va Polovič, notar: Miro Košak.

2. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom družbe za leto 2002 in s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poro-
čila.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila z letnim poročilom družbe za leto 2002
in s poročilom nadzornega sveta o spreje-
mu letnega poročila družbe za leto 2002.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: izguba na dan 31. 12.
2002 v višini 1,988.000 SIT leta 2002 se
pokrije iz dobička preteklih let.

Upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2002 se podeli razrešnica.

4. Sprejem sprememb statuta družbe
Sintal Kočevje d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe statuta družbe v pre-
dlaganem besedilu.

Skupščine delničarjev se lahko udeleži-
jo delničarji Sintal Kočevja d.d., njihovi po-
oblaščenci in zastopniki.

Glasovalno pravico uresničujejo delni-
čarji sami ali po svojem pooblaščencu. Po-
oblastilo v pisni obliki je potrebno predložiti
družbi in ostane shranjeno pri njej.

Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov je na voljo v prostorih tajništva druž-
be Sintal Kočevje d.d., Podjetniško naselje
Kočevje št. 6, Kočevje.

Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje iste-
ga dne ob 12.30, na istem kraju, ko bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Sintal Kočevje d.d.

Izvršbe in
zavarovanja

In 36/02 IZ-18034
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Nataliji Sakal, v izvršilni zadevi upni-
ce SKB banke d.d., Ajdovščina 4, Ljublja-
na, zoper dolžnika Radka Šuštarja, Bebler-
jeva ulica 14, Koper in Uniston d.o.o. Ko-
per, Beblerjeva 14, Koper, zaradi izterjave
13,151.798,80 SIT, dne 20. 9. 2002 skle-
nilo:

zarubi se nepremičnina - štirisobno sta-
novanje št. 6, v izmeri 74,85 m2, ki se na-
haja v I. nadstropju večstanovanjske hiše
na naslovu Beblerjeva 14, Koper, ki stoji na
parc. št. 229/24, k.o. Semedela. Nepre-
mičnina je last dolžnika na podlagi kupo-
prodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 362-472/2/93, sklenjene dne
11. 6. 1993, med Občino Koper kot proda-
jalko in Radkom Šuštarjem kot kupcem.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski.
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Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. Dolžni-
ku je prepovedano razpolagati z zarubljeno
nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali ka-
ko drugače preprečiti plačilo upnici, sicer
stori kaznivo dejanje po 229. členu KZ.

Upnica z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 9. 2002

In 2003/00365 IZ-5760
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št. In

2003/00365 z dne 17. 9. 2002, je bil dne
1. 3. 2003 opravljen v korist upnika Sku-
pnost lastnikov, Ul. Hermana Potočnika 37,
Ljubljana, rubež stanovanja v IV. nadstro-
pju, št. 43 v neto izmeri 34 m2, ki se nahaja
na naslovu Ulica Hermana Potočnika 37,
Ljubljana, last dolžnika Skrt Albina.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2003

In 2002/00420 IZ-5768
Na podlagi sklepov o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani, opr. št. I 1998/07242 z
dne 18. 3. 1998, v zvezi s sklepom I
1998/07241 z dne 28. 3. 2002, opr. št. I
2000/00273 z dne 7. 3. 2000, opr. št.
1999/06265 z dne 4. 3. 1999, v zvezi s
sklepom I 1999/06265 z dne 28. 3. 2002,
je bil dne 10. 3. 2003 opravljen v korist
upnika Lora d.o.o. Ljubljana, Zaloška 163,
Ljubljana, rubež trisobnega stanovanja v
izmeri 70,01 m2, v X. nadstropju večstano-
vanjske stavbe na Brodarjevem trgu 15 v
Ljubljani, last dolžnice Podlipec Nataše,
Brodarjev trg 15, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2003

Z 2001/00152 IZ-15604
Na podlagi sklepa o zavarovanju za za-

varovanje denarne terjatve upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d. Ljubljana, Trg repu-
blike 2, proti dolžnici Bar Smrečnikova, Ana
Bruner, s.p., Smrečnikova ul. 20, Novo
mesto, z dne 26. 10. 2001, opr. št.
Z 2001/00152, je na enosobnem stanova-
nju v IV. nadstropju v stanovanjskem bloku
na naslovu Šegova ul. 10, Novo mesto, v
skupni izmeri 44,10 m2, s solastninskim
deležem na skupnih prostorih, delih in
napravah, ki je last zastaviteljice Ane Bru-
ner na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 362-352/91 z dne 11. 11. 1991, z ru-
bežem pridobljena zastavna pravica v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d. Ljub-
ljana, Trg republike 2, za znesek
13,000.000 SIT s pp, razvidnimi iz cit. skle-
pa o zavarovanju proti dolžnici Bar Smreč-
nikova, Ana Bruner, s.p. Smrečnikova
ul. 20, Novo mesto.

Okrajno sodišeč v Novem mestu
dne 26. 10. 2001

IZ-94645
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 523/03 z dne 20. 5.
2003, je nepremičnina, trisobno stanova-
nje št. 6, v skupni izmeri 75,63 m2, ki se
nahaja v I. nadstropju stanovanjske zgradbe

v Spodnji Selnici, Gasilska ulica 3/a, stoje-
či na parc. št. 282/028, vpisani v vl.
št. 460, k.o. Spodnja Selnica, ki je last Bo-
jana Perka, stanujočega v Selnici ob Dravi,
Gasilska ulica 3/a, do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 454/93, skle-
njene dne 25. 10. 1993, med prodajalko
Tovarno dušika Ruše – storitve d.o.o. in
kupcem Bojanom Perkom, zastavljena v ko-
rist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. za-
druga z omejeno odgovornostjo, Republika
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve do
dolžnika Bojana Perka, stanujočega v Sel-
nici ob Dravi, Gasilska ulica 3/a, v višini
15.000 EUR s pripadki.

IZ-94646
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Edvarda Sivca iz Tol-
mina, Brunov drevored 13, opr. št.
SV-258/03 z dne 14. 5. 2003, je bilo sta-
novanje št. 3, ki se nahaja v prvem nadstro-
pju stanovanjskega bloka Mestni trg 2c, Tol-
min (prej Trg M. Tita 20, Tolmin), v skupni
izmeri 73,05 m2, s pomožnimi prostori –
klet v izmeri 1,20 m2 in drvarnica v izmeri
4,35 m2, last dolžnikov Renata Vidmarja,
roj. 3. 5. 1964 in Jožice Vidmar,
roj. 23. 4. 1967, oba stanujoča Mestni trg
2c, Tolmin, vsakega do 1/2, na podlagi
pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene
dne 16. 4. 1992, z družbo Avtoprevoz Tol-
min, d.o.o. Tolmin, Poljubinj 89f, zastavlje-
no v korist upnika Alpkomerc Tolmin, Trgo-
vina in gostinstvo d.d., Postaja 4, Most na
Soči, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 6,242.218,26 SIT s pripadki.

IZ-94647
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 604/2003 z dne
19. 5. 2003, je stanovanje št. 4 v izmeri
72,29 m2, v pritličju, s kletjo v izmeri
2,88 m2, v Mariboru, Goriška 14, ki stoji na
parc. št. 611, k.o. Sp. Radvanje, last Sitar
Brede in Sitar Igorja, oba stanujoča Rače,
Ljubljanska 14, na temelju prodajne pogod-
be z dne 26. 3. 2003, zastavljeno v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 28.400 EUR s pp., v tol. protivrednosti
po srednjem tečaju BS za EUR na dan pla-
čila oziroma izterjave.

IZ-94648
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marine Ružič Trat-
nik, opr. št. 664/03 z dne 16. 5. 2003, je
bil zastavljen poslovni prostor v bruto izmeri
133,59 m2, v pritličju objekta BC v Ljublja-
ni, Celovška 73, soseska SŠ 4/1 – Stara
Cerkev, stoječem na parc. št. 1047/9, k.o.
Spodnja Šiška, in sestoji iz 1/2 prostora
št. 4 v izmeri 3,72 m2, prostora št. 1 v izmeri
56,33 m2, prostora št. 2 v izmeri 43,95 m2,
prostora št. 3 v izmeri 12,53 m2, prostora
št. 8 v izmeri 9,72 m2, 2 x WC v izmeri
4,81 m2, prostora za čistila v izmeri 1,96 m2,
s pripadajočim sorazmernim solastniškim
deležem na skupnih delih, prostorih in na-
pravah ter na funkcionalnem zemljišču, last
dolžnika in zastavitelja, na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene dne 8. 4. 1999, s pro-
dajalcem Constantia d.o.o., Ljubljana, Vil-

harjeva 27, in sicer v korist upnice Factor
banke d.d., s sedežem in poslovnim naslo-
vom Ljubljana, Tivolska cesta 48, matična
številka 5777011, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 129.000 EUR, s pripadki.

IZ-94649
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marine Ružič Trat-
nik, opr. št. 668/03 z dne 19. 5. 2003, je
bilo zastavljeno dvoinpolsobno stanovanje
št. 17, v izmeri 56,94 m2, ki se nahaja v II.
nadstropju stanovanjskega objekta PŠ 4
Šentvid, stopnišče I, na naslovu Ljubljana,
Prušnikova ulica 31, stoječem na parceli
št. 448, 449, 451, 455, 456, k.o. Šentvid,
s pripadajočim sorazmernim solastniškim
deležem na skupnih delih, prostorih in na-
pravah ter zemljišču potrebnem za redno
rabo stavbe, ki je last Ljudmile Zupančič,
na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega
sodišča v Ljubljani, št. II D 813/97 z dne
12. 2. 1999, vse v korist zastavnega upnika
Fantasy 2000, podjetje za finance in posre-
dovanje, d.o.o., s sedežem in poslovnim
naslovom Ljubljana, Trg Ajdovščina 1, ma-
tična številka 5354013, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 1.500 EUR z obrestmi
in vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki
bi jih posojilodajalec imel z uveljavljanjem
vračila terjatve.

IZ-94650
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 897/03 z dne 19. 5.
2003, je bilo stanovanje v skupni izmeri
54,05 m2, ki se nahaja II. nadstropju stano-
vanjskega objekta na naslovu Hudoverniko-
va 8 v Ljubljani, ležečega na parc.
št. 441/4, k.o. Poljansko predmestje, ki je
last zastaviteljice, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja
št. 466-1552/91, sklenjene dne 1. 9. 1992
s prodajalko Občino Ljubljana Center, za-
stavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove
banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
31.841,54 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan sklenitve pogodbe o dolgoročnem
tolarskem kreditu z valutno klavzulo
št. 11002/20 z dne 16. 4. 2003, kar znaša
7,400.000 SIT s pripadki.

IZ-94651
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 898/03 dne 19. 5.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 24, v
skupni izmeri 74,47 m2, ki se nahaja v sto-
pnišču A, v V. nadstropju – podstrešje sta-
novanjskega objekta SPB 4, Domžale, na
naslovu Miklošičeva ulica 12 (prej Kidričeva
ulica), Domžale, ležečega na parc.
št. 4022/2, k.o. Domžale, ki je last zastavi-
telja, na podlagi pogodbe o prodaji in naku-
pu stanovanja, sklenjene dne 28. 8. 1973
s prodajalcem GIP »Beton«, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisen Krekove banke
d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 33.085,11
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan skle-
nitve pogodbe o dolgoročnem tolarskem
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kreditu z valutno klavzulo št. 16282/08 dne
7. 5. 2003, kar znaša 7,700.000 SIT s
pripadki.

IZ-94653
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 900/03 z dne 19. 5.
2003, je bilo trisobno stanovanje z oznako
S5 v mansardi severnega dvojčka v izmeri
78,38 m2, in izdelana mansarda nad stano-
vanjem (1-2 sobi in kopalnica) v bruto izme-
ri 55 m2, s pokritim balkonom v izmeri
14,26 m2, shrambo št. S5 v kleti v izmeri
5,42 m2, parkirnim in garažnim mestom št.
PM5 v izmeri 13,52 m2, v skupni kvadraturi
132,81 m2 na naslovu Mladinska ulica v
Podutiku, ki je zgrajen na parc. št. 844/4,
vl. št. 1357, k.o. Glince in parc. št. 844/5,
vl. št. 1358, k.o. Glince, s pripadajočim so-
lastninskim deležem na skupnih prostorih,
delih in napravah stavbe ter na pripadajo-
čem stavbnem in funkcionalnem zemljišču,
last zastavitelja družbe Darty-M trgovsko po-
djetje d.o.o., Jamnikarjeva ulica 1, Ljublja-
na, zastavljeno v korist upnice SKB banke
d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 27,000.000 SIT
s pripadki.

IZ-94654
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 909/03 z dne 19. 5.
2003, je bilo stanovanje v skupni izmeri
58,78 m2, ki se nahaja v II. nadstropju sta-
novanjske hiše na naslovu Stanka Volka 1,
Divača, stoječe na parc. št. 135, vložek
št. 129, k.o. Divača, last zastavitelja Ratka
Pančića, roj. 5. 7. 1960, Ulica Stanka Vol-
ka 1, Divača, zastavljeno v korist upnika
Kranjc Marka, Frankovo naselje 146, Ško-
fja Loka, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 31.248 EUR s pripadki.

IZ-94655
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljublja-
ne, opr. št. SV 918/03 z dne 20. 5. 2003,
je bilo trisobno stanovanje št. 5 v skupni
izmeri 79,45 m2, ki se nahaja v P. nadstropju
stanovanjske hiše v Postojni, Kolodvorska
27, stoječe na parc. št. 504/1, vl. št. 1089,
k.o. Postojna, last zastavitelja Janjušić Bo-
ška, roj. 8. 7. 1956, Kolodvorska cesta 27,
Postojna, zastavljeno v korist upnika Pistot-
nik Marka za zavarovanje denarne terjatve v
višini 20.580 EUR s pripadki.

IZ-94568
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa Notarke Duše Trobec Bu-
čan iz Kranja, opr. št. SV 226/03 z dne
16. 5. 2003, je bilo stanovanje št. 5, v izme-
ri 59,48 m2, ki se nahaja v pritličju stano-
vanjske zgradbe na naslovu Begunje 160,
zastavljeno v korist upnice Hranilnice Lon,
d.d., Bleiweisova c. 2, za zavarovanje de-
narne terjatve 4,000.000 SIT s pripadki.

IZ-94573
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 370/03

z dne 14. 5. 2003, sta bili nepremičnini, in
sicer stanovanje v stanovanjski hiši Komen-
skega 14, vl. št. 319, parc. št. 299 (sedaj
parc. št. 2499/1 in 2500) k.o. Tabor, ki
leži v I. nadstropju in sestoji iz kuhinje
12,10 m2, sobe 27,37 m2, sobe 28,60 m2,
sobe 17,86 m2, stranišča 1,45 m2, hodnika
13,05 m2, shrambe 2,04 m2, balkona ozi-
roma terase 0,95 m2 in drugih prostorov 12
m2, v skupni izmeri 115,42 m2 last zastavi-
telja Romana Pogačarja do celote, na pod-
lagi darilne pogodbe, sklenjene dne 2. 4.
1996 z Viljenko Pogačar, in stanovanje v
stanovanjski hiši Komenskega 14, vl.
št. 319, parc. št. 299 k.o. Tabor, ki leži v I.
nadstropju in sestoji iz kuhinje 15,24 m2,
sobe 26,40 m2, sobe 28,24 m2, stranišča
1,54 m2, hodnika 11,35 m2, shrambe
2,58 m2, balkona oziroma terase 4,38 m2

in drugih prostorov 3,75 m2, v skupni izme-
ri 93,48 m2 last Vilpo d.o.o. do celote, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
18. 12. 1995 z Romanom Pogačarjem, za-
stavljeno v korist upnice Kärntner Sparkas-
se AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s
sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 100.000
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem te-
čaju Banke Slovenije na dan plačila, s pri-
padki.

IZ-94575
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Svetina z Je-
senic, opr. št. SV 253/03 z dne 14. 5.
2003, je bilo 1) enosobno stanovanje št. 4,
v 1. nadstropju v skupni izmeri 55,22 m2, 2)
stanovanje št. 3 v 1. nadstropju v skupni
izmeri približno 25 m2, last in 3) dodatno
stanovanje št. 3 v 1. nadstropju v izmeri
26,44 m2 – vsa v stanovanjski hiši na Jese-
nicah, Cesta železarjev 25, stoječi na parc.
št. 1368 k.o. Jesenice, vsa last zastavitelji-
ce Jasmine Halimović, na podlagi pogodbe
št. ISP 398/92-O o prodaji stanovanja z
dne 18. 12. 1992, prodajne pogodbe z dne
15. 9. 1997 in kupoprodajne pogodbe z
dne 28. 8. 2002, zastavljeno v korist upni-
ce Posojilnica - Bank Zila, registrirana za-
druga z omejenim jamstvom A-9500, Vil-
lach/Beljak, Kaiser Josef Pl. 6, Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000
EUR s pripadki.

IZ-94576
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Svetina z Je-
senic, opr. št. SV 254/03 z dne 14. 5.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 1, v
P. nadstropju stanovanjske hiše na Jeseni-
cah, Cesta v Rovte 5, stoječe na parc.
št. 1963 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
62,27 m2, last zastaviteljice Kemije Gerzić,
na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. D 126/2002
z dne 12. 12. 2002, zastavljeno v korist
upnice Posojilnica - Bank Zila, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom A-9500, Vil-
lach/Beljak, Kaiser Josef Pl. 6, Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 15.000
EUR s pripadki.

IZ-94580
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Svetina z Je-

senic, opr. št. SV 256/03 z dne 20. 5.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 6, v
1. nadstropju stanovanjske hiše na Jeseni-
cah, Cesta 1. maja 39, stoječe na parc.
št. 2354 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
41,83 m2, last zastavitelja Draga Radičića,
na podlagi pogodbe št. ISP314/93-O, o
prodaji stanovanja z dne 7. 5. 1993, za-
stavljeno v korist upnice Posojilnica - Bank
Zila, registrirana zadruga z omejenim jam-
stvom A-9500, Villach/Beljak, Kaiser Jo-
sef Pl. 6, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 20.000 EUR s pripadki.

IZ-94593
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 498/03 z dne 13. 5.
2003, je nepremičnina, trisobno stanova-
nje v izmeri 105,95 m2, 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. Kve-
drova ulica 5, Ptuj, na podlagi pogodbe o
prodaji stanovanja opr. št. SV 502/02,
sklenjene dne 13. 6. 2002 med prodajal-
cem Jožefom Ilcem in kupko Natalijo Bau-
man, zastavljena v korist upnice Raiffei-
senbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno
odgovornostjo, Republika Avstrija, za za-
varovanje denarne terjatve do dolžnikov
Natalije Bauman, stan. Kvedrova ulica 5,
Ptuj in Zorana Tripića, stan. Potrčeva ce-
sta 28, Ptuj, v višini 20.000 EUR s pripad-
ki.

IZ-94596
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 551/2003 z dne
14. 5. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
v izmeri 54,91 m2 v poslovno/stanovanjski
zgradbi na Ljubljanski cesti 14/a v Kamni-
ku, ki stoji na parc. št. 1238/1 in 1238/2,
vložna številka 411, katastrska občina Pod-
gorje, last dolžnice Tatjane Podlogar, sta-
nujoče Kamnik, Ljubljanska c. 14/a, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
31. 12. 2002, sklenjene s Pošto Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, kot
prodajalcem, zastavljeno v korist upnice
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 7,103.000 SIT s pripadki.

IZ-94600
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 559/2003 z dne
16. 5. 2003, je bilo dvoinpolsobno stano-
vanje št. 21 v izmeri 74,82 m2, locirano v
7. nadstropju v večstanovanjski zgradbi na
Kardeljevem trgu 009 v Velenju, ki stoji na
parceli številka 2454/1, katastrska občina
Velenje, last dolžnice Pavle Podmeninšek,
stanujoče Velenje, Kardeljev trg 009, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
31. 12. 2002, sklenjene s Pošto Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, kot
prodajalko, zastavljeno v korist upnice Poš-
te Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010, Ma-
ribor, za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 8,300.000 SIT s pripadki.
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IZ-94603
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 561/2003 z dne
19. 5. 2003, je bilo stanovanje št. 09 v sku-
pni izmeri 85,25 m2, ki se nahaja v etaži 03
stanovanjske hiše v Mariboru, Prešernova
028, ki stoji na parc. št. 751, pripisani pri
zemljiškoknjižnem vložku številka 642, ka-
tastrska občina Maribor-grad, last dolžnika
Gordo, družba za trgovino in storitve d.o.o.,
Prešernova ul. 028, Maribor, do 1/2 ter za-
staviteljev Domitrović Draga in Dragice
Domitrović, oba stanujoča Maribor, Prešer-
nova ul. 028, za vsakega do 1/4, na podla-
gi prodajne pogodbe z dne 29. 11. 1996 in
njenega aneksa z dne 19. 1. 1999, sklenje-
nih z Lavrič Petrom in Bojanom, kot proda-
jalcema, zastavljeno v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigher-
ja 4, Maribor, za zavarovanje denarnih terja-
tev v višini 1,000.000 SIT s pripadki in v
višini 22.000 EUR s pripadki, v tolarski pro-
tivrednosti po podjetniškem prodajnem te-
čaju upnice na dan plačila.

IZ-94605
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 440/03 z dne 15. 5.
2003, je bila nepremičnina – dvosobno sta-
novanje št. 17, v četrtem nadstropju stano-
vanjske hiše v Šempetru, Pod smrekami 11,
v skupni izmeri 56,82 m2, ki stoji na parceli
vpisani pri vl. št. 1275, k.o. Šempeter, last
dolžnice - zastaviteljice, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 10. 10. 2001,
sklenjene med dolžnico - zastaviteljico, kot
kupovalko in prodajalcem Kujundžić Zija-
dom, zastavljeno v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike
2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjat-
ve v znesku 1,360.000 SIT s pripadki.

IZ-94608
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1452/2003 z dne
14. 5. 2003, je bil poslovni prostor – lokal
z oznako L6, ki se nahaja v pritličju objekta
C stanovanjske soseske Utensilija, na na-
slovi Poklukarjeva 25, Ljubljana, v izmeri
39,56 m2, skupaj s solastniškim deležem
na skupnih delih, v lasti zastavitelja Electric
– servis in trgovina, Boro Jakimoski s.p.,
Poklukarjeva 25, 1000 Ljubljana, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe, opr. št. SV
301/03 notarke Nevenke Tory, sklenjene z
Brankom Pustovrhom, Tovarniška ul. 10,
Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljen v ko-
rist upnice Poštne banke Slovenije d.d., Ma-
ribor, Ulica Vita Kraigherja 5, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 52.000 EUR s
pripadki.

IZ-94610
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1459/2003 z dne
15. 5. 2003, je bilo stanovanje št. 17, v
pritličju stanovanjskega objekta na naslovu
Vodnikova cesta 32, Ljubljana, ki stoji na
parc. št. 982/15, k.o. Spodnja Šiška, last
zastaviteljice Simone Pibernik Bambič, na

podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega so-
dišča v Ljubljani, št. III D 201/95 z dne
15. 9. 1995, zastavljeno v korist upnika
BKS – leasing, d.o.o., Komenskega 12,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 47.300 EUR s pripadki.

IZ-94613
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1477/2003 z dne
16. 5. 2003, je bilo stanovanje št. 73, v 4.
nadstropju stanovanjskega bloka na naslo-
vu Ljubljanska cesta 60, Celje, v bruto izme-
ri 59,15 m2, last zastaviteljice Potočnik Sa-
bine, na podlagi prodajne pogodbe z dne
15. 6. 2000, sklenjene z Elizabeto Reber-
nik kot prodajalko, zastavljeno v korist upni-
ka BKS – leasing, d.o.o., Komenskega 12,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini EUR 15.000 v tolarskim protivredno-
sti, s pripadki.

IZ-94617
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1482/2003 z dne
16. 5. 2003, je bilo enoinpolsobno stano-
vanje št. 8, v izmeri 54,70 m2 in pripadajoči
solastniški delež na skupnih delih, na na-
slovu Dol pri Hrastniku, Trg borcev NOB
18, v lasti zastavitelja Aljoša Ranzingerja,
Novi Log 14, Hrastnik, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 30. 4. 2003 in aneksa z
dne 8. 5. 2003, sklenjene z Markom Bra-
tuša, Trg borcev NOB 18, Dol pri Hrastni-
ku, kot prodajalcem, zastavljeno v korist
upnice Zveze bank, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, Paulitschgasse 5 -7,
Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 21.000 EUR s pripadki.

IZ-94619
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nevenke Kovačič iz Kopra,
pod opr. št. SV 176/2003 z dne 15. 5.
2003, se zaradi zavarovanja denarne terjat-
ve upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdov-
ščina 4, Ljubljana, do dolžnika - zastavitelja
Cerovac Dragana, iz Postojne, Pivška ulica
4, to je zavarovanje kredita v višini
3,000.000 SIT, ki se obrestuje po letni
obrestni meri, ki je sestavljena iz šestme-
sečnega Euriborja in fiksnega pribitka 2,5
odst. tč., kar znaša na dan sklenitve pogod-
be 4,92% in vseh drugih stroškov, ki izhaja-
jo iz tega pravnega posla, izvede z ustanovi-
tvijo zastavne pravice na nepremičnini, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer dvoso-
bnem stanovanju v izmeri 56,60 m2, ki se
nahaja v četrtem nadstropju skupaj s kletjo
stanovanjske hiše na naslovu Cesta v staro
vas 3, Postojna, levi vhod št. 19, ki stoji na
parceli št. 1041, k.o. Postojna, last do ce-
lote Dragana Cerovca, vse v korist upnice
SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4,
Ljubljana.

IZ-94622
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marguč Franca iz
Slovenskih Konjic, opr. št. SV 231/2003 z
dne 16. 5. 2003, je bilo dvosobno stanova-
nje št. 8, v skupni izmeri 65 m2, ki se naha-

ja v I. nadstropju večstanovanjske hiše, sto-
ječe na parc. št. 104/7 k.o. Zreče, na na-
slovu Cesta na Roglo (v gradnji), Zreče, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 9. 10. 2002, sklenjene s
prodajalko Občino Zreče, zastavljeno v ko-
rist upnice Banke Celje d.d., Vodnikova 2,
Celje, za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 4,500.000 SIT s pripadki.

IZ-94625
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 893/03 z dne 16. 5.
2003, je bil poslovni prostor – slaščičarna
v velikosti 72 m2, skupen nedoločen delež
toplotne postaje za lokal 2 m2, terasa lokala
13,30 m2, skladiščna prostora v kleti I, dva
skladiščna prostora ob trafo postaji skupne
velikosti 7,50 m2 (2 × 3,75 m2) ki se nahaja
v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta
Zalog, na zemljišču parc. št. 342 in 345
k.o. Kašelj, last zastavitelja Zorec Matjaža,
roj. 18. 8. 1967, Novo polje VII/69, Ljub-
ljana Polje, zastavljen v korist upnice SKB
banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 30.100
EUR s pripadki.

IZ-94626
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 889/03 z dne 16. 5.
2003, je bilo stanovanje v skupni izmeri
44,93 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju sta-
novanjske hiše na naslovu Ob železnici 14,
Ljubljana, stoječe na parc. št. 467, vložek
št. 319 k.o. Moste, last dolžnika in zastavi-
telja Jajčanin Milorada, roj. 2. 7. 1961, Ob
železnici 14, Ljubljana, zastavljeno v korist
upnika Škerjanc Jožeta, Ižanska 77, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 16.800 EUR s pripadki.

IZ-94627
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 476/03 z dne 15. 5. 2003,
je bilo zastavljeno trisobno stanovanje z oz-
nako D-205, v 2. nadstropju, v velikosti
84,80 m2 stanovanjskih povšin, z loggio v
velikosti 4,99 m2, shrambo z oznako
S-D-205 v velikosti 5,83 m2 in enim parkir-
nim mestom v kleti z oznako K2-GM 49, ki
se nahaja v poslovno stanovanjskem objektu
s podzemskimi garažami v soseski Dravske
terase v Mariboru, ki stoji na zemljišču
parc. št. 1979/1, 1979/5, k.o. Koroška vra-
ta, last zastaviteljice Jasmine Šijanec Kebrič,
EMŠO 1503965505429, Engelsova 50,
Maribor, na podlagi prodajne pogodbe
št. 4233-44/03 z dne 15. 5. 2003, sklenje-
ne s Stanovanjskim skladom Republike Slo-
venije, Javnim skladom, Ljubljana, Poljanska
31. Stanovanje je zastavljeno v korist upnika
Stanovanjskega sklada RS, Javni sklad, Ljub-
ljana, Poljanska 31, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 14,454.216 SIT s pripadki.

IZ-94628
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Erike Braniselj iz Škofje
Loke, opr. št. SV 293/2003 z dne 19. 5.
2003, je bil lokal v pritlični etaži poslovno
trgovsko stanovanjsko gostinskega objekta
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Gorenja vas, stoječega na zemljišču s parc.
št. 173/1, parc. št. 175/1 in parc. št. 175/3,
k.o. Gorenja vas, v skupni velikosti 23,15 m2,
s pripadajočim solastniškim deležem na sku-
pnih delih, napravah in objektih, in 1% dele-
žem zunanje ureditve po novi parcelaciji na
parc. št. 173/1, parc. št. 175/1 in parc.
št. 175/3, k.o. Gorenja vas, iz katerih bo iz-
vzeto zemljišče stavbišča, ki je last Gaube
Nade s.p., s sedežem v Gorenji vasi, Blego-
ška ulica 4, na podlagi kupoprodajne pogod-
be št. F1-GV/2003 z dne 11. 4. 2003, skle-
njene s prodajalcem – družbo SGP Tehnik
d.d., Stara cesta 2, Škofja Loka, ki jo je za-
stopal direktor Jože (Joško) Kumer, zastavlje-
no v korist upnice Raiffeisen Krekova banka
d.d., Slomškov trg 18, Maribor, z zaznambo
neposredne izvršljivosti, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 4,000.000 SIT s pp.

IZ-94630
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 570/2003 z dne
13. 5. 2003, je stanovanje št. 163/VI v
izmeri 58,80 m2, s kletjo v izmeri 2,07 m2,
v hiši v Mariboru, Prušnikova 44, ki stoji na
parc. št. 1118/1 k.o. Sp. Radvanje, last Še-
ga Slavka, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 24. 6. 1998, zastavljeno v korist upni-
ce SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pp.

IZ-94631
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opravilna številka SV 592/2003 z
dne 16. 5. 2003, je trisobno stanovanje
16/III, v skupni izmeri 80,91 m2, s kletjo in
parkirnim mestom št. 70 v izmeri 11,81 m2 v
kletni etaži, v Mariboru, objektu Jezdarska
5, ki stoji na parc. št. 865, 866, 867 in 868,
k.o. Tabor, last Herman Mirka, stanujočega
Maribor, Valvasorjeva 12 A, na temelju kupo-
prodajne pog. št. 219 2/23 z dne 24. 4.
2003, zastavljeno v korist upnice Nove KBM
d.d., Maribor, za zavarovanje denarne terjat-
ve v znesku 6,000.000 SIT s pp.

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 7/2003 S-94407
Izvleček sklepa opr. št. St 7/2003 z dne

18. 4. 2003, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 42 z dne 9. 5. 2003, S-93224, se do-
polni tako, da se k obstoječemu besedilu
doda naslednje besedilo:

»Upniki se zoper sklep lahko pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi te dopolni-
tve!«

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 5. 2003

St 23/2003 S-94275
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 23/2003 sklep z dne 9. 5. 2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Ke-
ramik Matjaž Antloga s.p., Medlog 7/b,
Celje (matična številka: 1336924), se zač-
ne in takoj zaključi v skladu z dol. 99/I
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečaj-
no maso ni.

2. Odredi se objava sklepa v Uradnem
listu Republike Slovenije in na oglasni deski
tukajšnjega sodišča.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upni-
ki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Keramik Matjaž
Antloga s.p., Medlog 7/b, Celje (matična
številka: 1336924), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 5. 2003

St 9/2003 S-94276
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 9/2003 sklep z dne 12. 5. 2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dol-

žnikom: Gradbeništvo in nepremičnine,
Trgovina Mirsad Kapetan s.p., Staneto-
va ulica 16/a, Celje (matična številka:
5808921).

Odslej se firma glasi: Gradbeništvo in
nepremičnine, Trgovina Mirsad Kapetan
s.p., Stanetova ulica 16/a, Celje (matična
številka: 5808921) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivre-
dnosti od vsote prijavljenih terjatev posa-
meznih 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
17. septembra 2003 ob 9. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

Vi. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 12. 5.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 5. 2003

St 25/2003-30 S-94277
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v zadevi dolžnika Splošno grad-
beno podjetje Posavje Sevnica d.d., Trg
svobode 9, Sevnica za dne 11. 6. 2003
ob 9. uri, v razpravni dvorani št. IV/II Okrož-
nega sodišča v Krškem, CKŽ 12.

Upniki si lahko vpogledajo načrt finan-
čne reorganizacije v sobi št. 218/II v času
uradnih ur vsak dan od 9. do 12. ure, v
sredo pa tudi od 13. do 15. ure.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 9. 5. 2003

St 30/2003 S-94278
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom List d.o.o., Brilejeva 3,
Ljubljana, za dne 10. 6. 2003 ob 10. uri,
v sobi 352/III tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2003

St 27/2003 S-94279
To sodišče je s sklepom St 27/2003

dne 13. 5. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Rockwell Studio, Podje-
tje za opravljanje poslovnih in drugih
storitev ter trgovino d.o.o., Ljubljana,
Tomačevo 1, matična številka: 5440645.

Za stečajno upraviteljico se imenuje od-
vetnica Marta Kalpič Zalar iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni de-
ski tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kol-
kovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 9. 9. 2003 ob 10.30, v sejni sobi v
9. nadstropju, Slovenska 4 (bivša Gospo-
darska zbornica Slovenije).

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 5. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 2003

St 58/2002 S-94280
To sodišče je s sklepom opr. št. St

58/2002 z dne 7. 5. 2003 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Contix
d.o.o. – v stečaju, Litijska cesta 43,
Ljubljana.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa
izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2003
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St 66/2003 S-94281
To sodišče je s sklepom St 66/2003

dne 13. 5. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Iskra Elektrozveze - Data
d.o.o., Ljubljana, Stegne 11, Ljubljana,
matična številka 5632528, šifra dejavnosti
51.650.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Bra-
ne Gorše, odvetnik iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 9. 9. 2003 ob 10. uri na Slovenski 41
(bivša Gospodarska zbornica Slovenije) v
sejni sobi v 9. nadstropju.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 13.
5. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 2003

St 46/2003 S-94282
To sodišče je s sklepom St 46/2003

dne 13. 5. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom M.T.C. Špedicija in tran-
sport, d.o.o., Ljubljana, Letališka 16, ma-
tična številka: 5571006, šifra dejavnosti:
63.400.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ka-
tarina Benedik iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve in kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 9. 2003 ob 9.45, soba 307/III tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 5. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 2003

St 72/2003 S-94283
To sodišče je s sklepom St 72/2003

dne 9. 5. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom STT Strojegradnja Tovar-
na gradbenih in transportnih strojev in
naprav d.d., Vodenska c. 49, Trbovlje,
matična številka: 5490707.

Za stečajnega upravitelja se imenuje An-
drej Marinc iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 9. 2003 ob 10.30 soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
9. 5. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2003

St 200/2002 S-94284
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Videoklub kaj, Simonič Sebastijan
s.p., Staneta Severja 6, Maribor, se v
skladu s členom 99/I ZPPSL začne in takoj
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v ste-
čajno maso ne zadošča niti za stroške tega
postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 5. 2003

St 210/2002 S-94285
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Muratovič Muhidin s.p. Varix Metal,
varjenje in montaža kovinskih konstruk-
cij, Strossmayerjeva 10, Maribor, se v
skladu s členom 99/I ZPPSL začne in takoj
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v ste-
čajno maso ne zadošča niti za stroške tega
postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 5. 2003

St 58/2003 S-94286
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Božidar Petek s.p., Reklamiranje in
posredovanje, PE Trade, Oglenšak 32,
Zgornja Polskava, se v skladu s členom
99/I ZPPSL začne in takoj zaključi, saj pre-
moženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne
zadošča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 5. 2003

St 52/2003-34 S-94287
To sodišče je po predsednici poravnal-

nega senata Tanji Marinič in sodnici mag.
Olgi Beranič in sodniku Janezu Zeilhoferju
kot člana senata v zadevi zoper dolžnika
Aqualand d.o.o. Maribor, Streliška 150,
Maribor, po uradni dolžnosti, po členu 328
ZPP, dne 12. 5. 2003 sklenilo.

1. Oklic upnikom z dne 8. 5. 2003 se
pod 1. točko popravi tako, da je sedež dol-
žnika Aqualand d.o.o., Streliška 150, Mari-
bor.

2. Oklic se popravi pod 1. točko tako,
da je pravilen naslov predstavnika sveta de-
lavcev Andreja Dežman, Kardeljeva c. 76,
Maribor.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 5. 2003

St 14/2003-8 S-94288
1. Z dnem 12. 5. 2003 se začne stečaj-

ni postopek nad dolžnikom Ribič, ribogoj-
stvo in trgovina Murska Sobota d.o.o.
Murska Sobota Bakovska 37.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.

3. Upnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v roku dveh mesecev po obja-
vi tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar največ
do vrednosti 2.000 točk. Vsi dokazi morajo
biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača se
taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega
odstavka 160. člena Zakona o prisilni po-
ravnavi, stečaju in likvidaciji.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 1. 9. 2003 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču v Murski Soboti v sobi št. 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 12. 5. 2003 nabije na oglasno de-
sko sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 5. 2003

St 10/2003-4 S-94289
To sodišče na podlagi 28. in 29. člena

Zakona o prisilni poravnavi stečaju in likvi-
daciji objavlja oklic

1. Da je s sklepom opr. št. St 10/2003
z dne 25. 4. 2003 začelo postopek prisilne
poravnave med dolžnikom Novoteks Tka-
nina, izdelovanje preje in tkanin, d.d.,
Foersterjeva 10, Novo mesto, matična
številka 5040116, šifra dejavnosti 17.200
in njegovimi upniki.

2. Za upravitelja prisilne poravnave je
določen Milan Vajda, univ. dipl. jur., Vino-
gradniška 41, Metlika.

3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku prisilne po-
ravnave na oglasno desko, naj prijavijo svo-
je terjatve sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica.

4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.

5. Člani upniškega odbora so:
– NLB, d.d., Ljubljana, Podružnica Do-

lenjska in Bela Krajina, Novo mesto, Sei-
dlova cesta 3,

– Slovenska razvojna družba, d.d., – v
likvidaciji, Ljubljana, Dunajska 160,

– Republika Slovenija (Ministrstvo za fi-
nance, DURS, Davčni urad Novo mesto), ki
jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji
oddelek v Novem mestu,

– Mercator - Dolenjska, d.d., Novo me-
sto, Livada 8,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 48 / 23. 5. 2003 / Stran 2803

– Darko Fideršek, Ljubljanska cesta 14,
Novo mesto – delavski zaupnik.

6. Oklic o začetku prisilne poravnave je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 4. 2003.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 25. 4. 2003

St 38/2002 S-94290
1. To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 38/2002, z dne 12. 5. 2003, začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dol-
žnikom Bokan Anton s.p., zastopstva,
Mladinska ulica 4b, Vuzenica.

2. Po pravnomočnosti sklepa, se odreja
izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih po-
djetnikov.

3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 12. 5. 2003

St 6/2003 S-94291
1. To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 6/2003, z dne 12. 5. 2003, začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dol-
žnikom Lambda trgovsko podjetje d.o.o.,
Slovenj Gradec, Francetova 6.

2. Po pravnomočnosti sklepa, se odreja
izbris dolžnika iz sodnega registra.

3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 12. 5. 2003

St 49/2003 S-94309
To sodišče je s sklepom St 49/2003 dne

14. 5. 2003 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Tomaž Pajduha s.p., Reklamni
tisk in montaže, Brodarjev trg 13, Ljub-
ljana, ter nato z istim sklepom ta postopek
zaključilo zaradi premajhne stečajne mase.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega skle-
pa izbriše iz registra samostojnih podjetni-
kov pod št. 26-835/94.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2003

St 52/2003 S-94310
To sodišče je s sklepom St 52/2003

dne 15. 5. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom ADS Studio, d.o.o., Ljub-
ljana, Breg 2, matična številka 1519239.

Za stečajno upraviteljico se imenuje od-
vetnico Mojco Breznik, Dvorakova 8, Ljub-
ljana.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 9. 9. 2003 ob 12. uri na Slovenski 41,

v sejni sobi v 9. nadstropju (bivša Gospo-
darska zbornica Slovenije).

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 5. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2003

St 7/2003 S-94311
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom St 7/2003 dne 15. 5. 2003 začelo
stečajni postopek nad dolžnikom N.I.C.O.
d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana, matična
številka 1233165.

Za stečajnega upravitelja se imenuje od-
vetnik Brane Gorše, Cigaletova 7, Ljubljana.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 9. 9. 2003 ob 11.30, na Slovenski 41,
v sejni sobi v 9. nadstropju (bivša Gospo-
darska zbornica Slovenije).

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 5. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2003

St 63/2003 S-94312
To sodišče je s sklepom St 63/2003

dne 14. 5. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Flowtex Geoprojekt d.o.o.,
Ljubljana, Cesta Dolomitskega odreda
10, Ljubljana, matična številka 5931797,
šifra dejavnosti 45330.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Šte-
fan Veren iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 9. 2003 ob 12.30, soba 307A/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 5. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2003

St 6/2003-52 S-94313
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Corona, Proizvodnja in tr-
ženje električnih in plinskih aparatov,
d.d., Škofja Loka, Rateče 4, ki bo dne
19. 6. 2003 ob 12.30 v sobi 014/klet tega
sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni te-
ga sodišča v času uradnih ur, in sicer v
ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12.
uro, ob sredah tudi popoldne od 14. do
16. ure.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 5. 2003

St 60/2002 S-94314
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 60/2002 sklep z dne 15. 5.
2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Adenda 2001, Podjetje za proizvodnjo,
predelavo, trgovino in storitve d.o.o.,
Opekarniška 12/c, Celje (matična števil-
ka 5767474), se zaključi v skladu z dol. čl.
99/II ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Adenda 2001,
Podjetje za proizvodnjo, predelavo, trgovi-
no in storitve d.o.o., Opekarniška 12/c, Ce-
lje (matična številka 5767474), iz pristojne-
ga sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 5. 2003

St 71/2000 S-94781
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 71/2000 sklep z dne 15. 5.
2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Zdravilišče Rogaška – Grand hotel
d.o.o., Hotelirstvo, Zdraviliški trg 11, Ro-
gaška Slatina – v stečaju (matična števil-
ka 5743435), se zaključi v skladu z dol. čl.
169 ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Zdravilišče Ro-
gaška – Grand hotel d.o.o., Hotelirstvo,
Zdraviliški trg 11, Rogaška Slatina – v ste-
čaju (matična številka 5743435), iz sodne-
ga registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 5. 2003

St 33/2003 S-94315
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 33/2003 sklep z dne 15. 5.
2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Travner Karolina s.p., Muzejski trg 4, Ce-
lje (matična številka 5182189), se začne in
takoj zaključi v skladu z dol. 99/I ZPPSL,
saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso
ni.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
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3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upni-
ki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Travner Karolina
s.p., Muzejski trg 4, Celje (matična številka
5182189), iz pristojnega registra samostoj-
nih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 5. 2003

St 30/2003 S-94316
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 30/2003 sklep z dne 15. 5.
2003:

I. Začne se stečjni postopek nad dolžni-
kom: Puckmeister Bernarda s.p., Trgovi-
na Puckmeister, Polzela 158/a, Polzela
(matična številka 5229941).

Odslej se firma glasi: Puckmeister Ber-
narda, s.p., Trgovina puckmeister, Polzela
158/a, Polzela (matična številka 5229941)
– v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Rudi Hramec s.p. Praprotnikova 1, Mozirje,
št. delovnega dovoljena: L16/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi. Upni-
ke pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. 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 prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede sodi-
šče, pred katerim teče postopek in označba
spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prija-
vi del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do ka-
terega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na kate-
rega se nanaša njihov zahtevek. Upniki mo-
rajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% tolarske protivrednosti od vsote prijavlje-
nih terjatev posameznih upnikov, vendar naj-
manj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2.000
točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na žiro račun
01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. septembra 2003 ob 9.30 v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 15. 5.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 5. 2003

St 28/2003 S-94317
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 28/2003 sklep z dne 15. 5.
2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Sa-
lesin Uroš s.p., Transport, Polzela
205/a, Polzela (matična številka
5932299), se začne in takoj zaključi v skla-
du z dol. 99/I ZPPSL, saj premoženja, ki bi
prišlo v stečajno maso ni.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upni-
ki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Salesin Uroš
s.p., Transport, Polzela 205/a, Polzela (ma-
tična številka 5932299), iz pristojnega re-
gistra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 5. 2003

St 24/2003 S-94318
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 24/2003 sklep z dne 15. 5.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Han Štefan s.p., Gubčeva ulica
8, Celje (matična številka 5017574).

Odslej se firma glasi: Han Štefan s.p.,
Gubčeva ulica 8, Celje (matična številka
5017574) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Rudi Hramec s.p., Praprotnikova 1, Mozir-
je, št. delovnega dovoljenja: L 16/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi. Upni-
ke pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. 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 prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede sodi-
šče, pred katerim teče postopek in označba
spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prija-
vi del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do ka-
terega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na kate-
rega se nanaša njihov zahtevek. Upniki mo-
rajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% tolarske protivrednosti od vsote prijavlje-
nih terjatev posameznih upnikov, vendar naj-
manj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2.000
točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na žiro račun
01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus tejratev bo dne
10. septembra 2003 ob 8.30 v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 15. 5. 2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 5. 2003

St 4/2002 S-94319
To sodišče je s sklepom opr. št. St

4/2002 z dne 15. 5. 2003 v smislu prvega
odstavka 169. člena Zakona o prisilni pora-
vnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek zoper stečajno maso stečajnega
dolžnika Intra Exip – Eurocast proizvod-
nja aluminijastih odlitkov d.o.o., Tovar-
niška cesta 10, Kidričevo.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 15. 5. 2003

St 121/2001-23 S-94320
To sodišče je s sklepom opr. št. St

121/2001 z dne 1. 4. 2003 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Gradbenik Trgov-
sko in storitveno podjetje d.o.o., Mari-
bor, Sokolska ulica 102, in za stečajnega
upravitelja določilo Ignaca Mariniča, dipl.
ekonomista, Svetozarevska 10, Maribor.

Matična številka dolžnika je 5322332,
šifra dejavnosti pa 67.124.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
1. 4. 2003.

To sodišče je s sklepom opr. št. St
121/2001 z dne 12. 5. 2003 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Gradbenik
Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. –
v stečaju, Maribor, Sokolska ulica 102,
ker premoženje, ki je prišlo v stečajno ma-
so, ne zadošča niti za stroške tega postop-
ka in je tudi neznatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti pisno v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 5. 2003

Amortizacije

N 260/2002 AM-5783
Na predlog Eda Kukoviča, Gornji trg 7,

Ljubljana, se uvaja amortizacija spodaj na-
vedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi se
izgubili. Imetnik teh papirjev se poziva, da v
roku 60 dni po objavi tega oglasa uveljavlja
svoje zakonite pravice. Po preteku tega ro-
ka se bo štelo, da so vrednostni papirji iz-
gubili svojo pravno veljavnost.

13 delnic razreda B z naslednjimi serij-
skimi št.:

ser. št. apoen vrsta emisija datum

BS005649 100 DEM 01 01 E 27.8.91
BS005650 100 DEM 01 01 E 27.8.91
BS005651 100 DEM 01 01 E 27.8.91
BT013191 1000 DEM 03 01 E 27.8.91

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 3. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah

In 99/00005 SR-4964
Okrajno sodišče v Kočevju je v izvršilni

zadevi upnika Kovinar trgovina d.d., Koče-
vje, Reška cesta 23, ki ga zastopa odvetnik
Marjan Bastar iz Kočevja, zoper dolžnika
Franca Zakrajška, Grebenje 1, Velike La-
šče, sedaj neznanega bivališča v Kanadi,
zaradi izterjave 560.000 SIT s pripadki, s
prodajo nepremičnin vl. št. 974, k.o. Dole-
nja vas, na predlog upnika sklenilo:

v smislu 5. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, v zve-
zi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavaro-
vanju se dolžniku Francu Zakrajšku, roj.
28. 12. 1961, Grebenje 1, Velike Lašče,
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sedaj začasno v Kanadi, postavi začasno
zastopnico, in sicer odvetnico Olgo Tanko
iz Ribnice, Škrabčev trg 54.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnika vse do takrat, dokler ne bo nastopil
sam dolžnik oziroma njegov pooblaščenec
pred sodiščem oziroma dokler Center za
socialno delo Ribnica ne bo sporočil, da
je dolžniku postavil skrbnika za poseben
primer.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 9. 4. 2003

P 387/2002 SR-1506
Okrajno sodišče v Kranju je v pravdni

zadevi tožeče stranke Dejana Filića, Mle-
karska ul. 14, Kranj, ki ga zastopa odvetni-
ca Anka Kozamernik iz Kranja, proti toženi
stranki Mileni Filić, sedaj neznanega pre-
bivališča, zaradi določitve in plačila preživ-
nine, na podlagi 4. točke drugega odstav-
ka 82. člena Zakona o pravdnem postop-
ku, s sklepom opr. št. P 387/2002 z dne
30. 1. 2003, toženi stranki Mileni Filić,
postavilo začasno zastopnico Ireno Aha-
čič, odvetnico iz Kranja.

Začasna zastopnica bo zastopala tože-
no stranko v pravdnem postopku vse do-
tlej, dokler tožena stranka ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler skrbstveni organ ne sporoči, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 30. 1. 2003

P 3142/2001 SR-2573
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Blanki Javorac Završek v prav-
dni zadevi tožeče stranke A1 investicijsko
upravljanje d.d., Vodovodna 93, Ljubljana,
ki jo zastopa Vlasta Čulap, odvetnica v
Ljubljani, proti toženi stranki Damijanu La-
diču, stal. preb. Tržaška 121, Ljubljana,
zaradi plačila 2,055.711 SIT, dne 7. 2.
2003 sklenilo:

toženi stranki Damijanu Ladiču se po-
stavi začasna zastopnica Tajka Golob, od-
vetnica v Ljubljani.

Začasna zastopnica bo zastopala tože-
no stranko v pravdni zadevi opr. št. P
3142/2001-I,  dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodi-
ščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je toženi stranki po-
stavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2003

Oklici dedičem

II D 598/2001 OD-5782
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče

zapuščinski postopek po pok. Kovačič Jo-
žefi, roj. Črnalogar, hči Leopoldine, roj.
17. 3. 1927, umrli 15. 8. 2001, nazadnje
stan. v Ljubljani, Jakčeva ul. 8, državljanki
Republike Slovenije. Zapustnica je umrla
brez oporoke, zato je nastopilo zakonito de-
dovanje. Zakoniti dedič po zapustnici je tu-
di vnuk Radmanovič Branko, roj. 1979, ne-
znanega bivališča.

Na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju, sodišče poziva Radmanovič Branka

in vse ostale morebitne osebe, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se prigla-
sijo v roku enega leta od objave tega oklica
kot dediči pri tem sodišču.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 4. 2003

D 181/2002 OD-4969
Barbarič Julija, upokojenka, iz Dolenec

št. 83, je dne 27. 2. 2002 umrla in ni zapu-
stila oporoke. Do dediščine imajo pravico
svojci nekje v Nemčiji in Franciji. Ker sodi-
šču ni znano njihovo prebivališče, naj se
priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica.

Zapuščini je postavljena za skrbnico Ti-
bola Irena, rojena 7. 6. 1947, Budinci št.
51.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice in na podlagi po-
datkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 4. 2003

Oklici pogrešanih

N 319/2002 PO-5775
V nepravdni zadevi predlagajoče stran-

ke Božič Vinka, Vikrče 29, Ljubljana-Šmar-
tno, zaradi razglasitve pogrešane Božič Ma-
rije za mrtvo, sodišče poziva Božič Marijo,
roj. 8. 8. 1887, roj. Rožanec, nazadnje sta-
nujočo Sp. Pirniče 32, Smlednik, da se
zglasi pri tem sodišču. Sodišče poziva tudi
vse, ki kaj vedo o njenem življenju, da to
sporočijo temu sodišču v treh mesecih po
objavi tega oklica. Po preteku roka pa bo
sodišče pogrešanko razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2003

N 162/2002 PO-5776
V nepravdni zadevi predlagatelja Božič

Vinka, Vikrče 29, Ljubljana-Šmartno, zaradi
razglasitve pogrešanega Božič Jožefa za mr-
tvega, sodišče poziva Božič Jožefa, roj. 14.
3. 1886, nazadnje stanujočega Spodnje Pir-
niče 32, Smlednik, da se zglasi pri tem
sodišču.

Sodišče poziva tudi vse, ki kaj vedo o
njegovem življenju, da to sporočijo temu so-
dišču v treh mesecih po objavi tega oklica.
Po preteku roka pa bo sodišče štetega po-
grešanca razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2003

N 3/2003 PO-5779
Tkalec Vilma, rojena Sukič, hči Štefana

in Frančiške, rojene Sukič, rojena 10. 12.
1911 v Predanovcih, je pogrešana že od
leta 1982 dalje. Predlagateljica dokazova-
nja smrti pogrešane je Marija Ferencek,
Murska Sobota, Otona Župančiča 2. Skr-
bnica za pogrešano je Marta Vomut, soc.
del., zaposlena pri Centru za socialno delo
Murska Sobota. Kdor ve kaj več o smrti
pogrešane, naj to sporoči njeni skrbnici ali

predlagateljici tega postopka ali temu sodi-
šču.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 4. 2003

N 27/2002 PO-5778
Antonija Jug, nazadnje stanujoča Bučka

gorca 99, Buče, roj. Krivec, roj. 15. 12.
1879, s strani nemški okupatorjev izgnana
dne 11. 11. 1941 in se ob koncu vojne
1945 ni več vrnila na svoj dom v Bučko
gorco. Predlagateljica postopka je Jurak
Nevenka, stan. Bantanova 6, Maribor. Skr-
bnik za poseben primer je Jožef Babič, roj.
2. 7. 1924, stan. Bistrica ob Sotli 9/a, Bis-
trica ob Sotli.

Pogrešana naj se oglasi in tudi vsak, ki
bi kaj vedel o njenem življenju, naj to sporo-
či Okrajnemu sodišču v Šmarju pri Jelšah, v
treh mesecih od objave tega oklica, sicer
se bo po preteku roka pogrešana razglasila
za mrtvo.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 26. 3. 2003

Sodni register
vpisi po ZGD

KRANJ

Srg 368/2003 Rg-5754
Družba Fagus, trgovina, storitve, sve-

tovanje, d.o.o., Kranj, s sedežem Jezer-
ska c. 42, Kranj, vpisana na reg. vl. št.
1/3148/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Škrlep Peter, Jezerska cesta 42, Kranj in
Škrlep Judita, Stražiška ulica 21, Kranj.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodšču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu dru-
žbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 4. 2003

Srg 423/2003 Rg-5755
Družba Novi dom 3M, trgovanje in po-

sredovanje, d.o.o., s sedežem Britof 253,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/6950/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Med-
ved Metka, Britof 253, Kranj.

Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu dru-
žbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 5. 2003

Srg 355/2003 Rg-5756
Družba Prevozništvo Potočnik, prevo-

zi in trgovina, d.o.o., Škofja Loka, s se-
dežem Godešič 129, Škofja Loka, vpisa-
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na na reg. vl. št. 1/5527/00, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Po-
točnik Jakob in Potočnik Aleš, oba Godešič
129, Škofja Loka.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu dru-
žbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 5. 2003

LJUBLJANA

Srg 01840/2003 Rg-4953
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mu-
šič Heleni na predlog družbe Alkem, Po-
djetje za trgovino na debelo in drobno
d.o.o. Ljubljana, Vrhovci c. XV/6, za pre-
nehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra družbe Alkem
d.o.o. Ljubljana, Vrhovci c. XV/6, objavlja
sklep:

družba Alkem, Podjetje za trgovino na
debelo in drobno d.o.o. Ljubljana, Vr-
hovci c. XV/6, reg. št. vl. 1/4297/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja z dne 13. 3. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Loparec Alojz, Vrhovci, c.
XV/6, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti dru-
žbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese
v celoti na Loparec Alojza.

Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2003

Srg 01326/2003 Rg-5742
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Vanča, podjetje za trgovino in storitve
d.o.o., Vače, Vače 21, objavlja sklep:

Vanča, podjetje za trgovino in stori-
tve d.o.o., Vače, Vače 21, reg. št. vl.
1/20130/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 20. 2.
2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Vrhovec Ana, Vače, Va-
če 21, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti dru-
žbe.

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 24. 4. 2003

Srg 01532/2003 Rg-5743
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Pustotnik & CO, trgovina in storitve, d.n.o.,
Domžale, Ulica Matije Tomca 4, objavlja
sklep:

Pustotnik & CO, trgovina in storitve,
d.n.o., Domžale, Ulica Marije Tomca 4,
reg. št. vl. 1/26560/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
28. 2. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbenika sta Pustotnik Boštjan in Pu-
stotnik Srečko, oba Domžale, Ulica Matije
Tomca 4, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
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 01995/2003 Rg-5746
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Vintour, turizem storitve, trgovina, d.o.o.
Ljubljana, Gradaška ulica 4, objavlja sklep:

Vintour, turizem, storitve, trgovina,
d.o.o. Ljubljana, Gradaška ulica 4, reg.
št. vl. 1/31139/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
13. 3. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabnika sta Desković Narcisa, Ljub-
ljana, Ciril-Metodov trg 20 in Šuštar Vinko,
Ljubljana, Gradaška ulica 4, z ustanovitve-
nim kapitalom 2,200.000 SIT, ki prevzema-
ta obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja v skladu z njihovimi deleži 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

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Avtohiša Malgaj d.o.o., PSC Ljubljana,
preklicuje žig velikosti 42 mm x 13 mm kva-
dratne oblike z nazivom: AVTOHIŠA MAL-
GAJ Trgovsko-servisno podjetje d.o.o. PSC
LJUBLJANA 1000 Ljubljana, Tržaška 108,
SLO št. 6. Ob-94527

Priglasitveni list

Berisha Adem s.p., Sotelska 9, Krško,
obrtno dovoljenje,
št. 040041/0298/0029/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnj-119466

Čeh Franc s.p., Celovška cesta 185,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 27-0097/95, mat. št. 5407134, izdan
dne 1. 1. 1995. gnn-119458

Golež Bojan s.p., Ulica bratov Greifov 9,
Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064/1288/94, izdan dne 15. 6. 1994.
gnk-119211

Kolar Avguštin, Šentanel 12, Prevalje,
priglasitveni list, opravilna št. 45-488/94,
izdan dne 30. 12. 1994. gni-119113

Krajnc Jože, Trnovec 12, Rečica ob Sa-
vinji, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 058052/01-45/1999, izdana dne 1. 9.
1998. gni-119513

Krmac Jasna s.p., Trgovina na drobno,
Šolska 12, Portorož - Portorose, priglasi-
tveni list, opravilna št. 40-0409/94, izdan
dne 1. 6. 1994. gny-119497

Lipar Vladimir, Rožna ulica 30, Šenčur,
obrtno dovoljenje,
št. 027374/2576/00-1995, izdano dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnq-119205

MAK inženiring, Marko Koren s.p., Vid-
marjeva 8, Ljubljana, priglasitveni list, opra-
vilna št. 28-3300/01, matična
št. 1592238, izdan dne 1. 9. 2001.
gnd-119468

Mislej Božena, 9. korpus 28, Izola - Iso-
la, obrtno dovoljenje,
št. 016247/0887/00-23/1995, izdano
dne 6. 3. 1995. gnh-119089

Obrul Danilo, Javornik 36, Ravne na Ko-
roškem, priglasitveni list, opravilna
št. 45-468/94, izdan dne 30. 12. 1994.
gnz-119021

Peharda Radivoj, Trg Dušana Kvedra 10,
Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-3527/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnk-119086

Peharda Radivoj, Trg Dušana Kvedra 10,
Maribor, obrtno dovoljenje,
št. 046686/0529/00/74-1995, izdano
dne 6. 3. 1995. gni-119088

Petrič Amalija, Male Lašče 25, Velike
Lašče, priglasitveni list, opravilna
št. 28-0491/94, mat. št. 5462624, izdan
dne 11. 5. 1994 na ime Petrič Ivan s.p.,
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Lesna galanterija in montaža lesenih oblog.
gnm-119559

Porčić Sulejman, Mala Ligojna 6/a, Vr-
hnika, odločbo o obrtnem dovoljenju,
š t .   0 0 9 6 5 5 / 0 412 / 0 0 - 7 0 / 19 9 5 .
gnw-119049

Ranzinger Robert s.p., Frizerski salon
Studio R, Spodnje Gameljne 2/c, Ljubljana
Šmartno, obrtno dovoljenje,
št. 056632/4937/01-37/1998, izdano
dne 7. 10. 1998. gnc-119094

Robida Jože, Šeparjeva pot 13, Škoflji-
ca, obrtno dovoljenje,
št. 028908/0961/00-35/1995, izdano
dne 6. 3. 1995. gng-119190

Smajlagić Roko s.p. - vulkanizerstvo in
avtomehanika, Sončna pot 6, Izola - Isola,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 016219/0841/00-23/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnz-119250

Šubic Franc s.p., Begunje na Gorenj-
skem 142, Begunje na Gorenjskem, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju,
š t .   0 6 1 0 6 1 / 4114 / 0 1 - 5 4 / 2 0 0 0 .
gnb-119445

Tratnjek Drago s.p., Inštalacije vodovo-
da in ogrevanja, Lendavske gorice 332,
Lendava - Lendva, obrtno dovoljenje,
št. 055067/0624/01-32/1997, izdano
dne 4. 4. 1997 pri OZS. gng-119215

Tratnjek Drago s.p., Inštalacije vodovo-
da in ogrevanja, Lendavske gorice 332,
Lendava - Lendva, odločbo o obrtnem do-
voljenju, št. 055067/0624/01-32/1997,
izdana dne 4. 4. 1997 pri OZS. gnf-119216

Potne listine

Artelj Simon, Pločanska 11, Ljubljana
Šmartno, potni list, št. P00693177.
gnt-119302

Bećkanović Sanela, Kunaverjeva 14, Ljub-
ljana, potni list, št. P00608621. gnt-119527

Biček Emine, Metoda Mikuža 4, Ljublja-
na, potni list, št. P00536228. gnu-119426

Biček Franci Peter, Metoda Mikuža 4,
Ljubljana, potni list, št. P00536227.
gnv-119425

Blagojević Vladimir, Ul. I. tankovske bri-
gade 3, Sežana, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 168301, izdala UE Sežana.
gnd-119068

Čargo Mojca, Leskovška 27, Krško, pot-
ni list, št. P00509852. gng-119365

Čulić Mirjana, Borova vas 6, Maribor,
potni list, št. P00928780. gnn-119383

Drnovšek Desimir, Cesta zmage 16, Za-
gorje ob Savi, potni list, št. P00318121.
gni-119538

Ficko Stanko, Veliki vrh 66, Šmarje-SAP,
potni list, št. P00161725. gnb-119095

Furlan Sergij, Skopo 20, Dutovlje, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 015631, izdala
UE Sežana. gnq-119455

Gornik Žiga Joel, Finžgarjeva 4, Men-
geš, potni list, št. P00350641. gnd-119568

Hlede Klavdij, Ul. XXX. divizije 34/a, Sol-
kan, maloobmejno prepustnico, št. AI
20861. gnh-119264

Iršević Šime, Ul. XXX. divizije 3/a, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
19738. gnk-119286

Janjilović Dejan, Preglov trg 6, Ljublja-
na, potni list, št. P00578897. gnz-119171

Jelnikar Karin, Jemčeva 14/b, Trzin,
potni list, št. P00822650. gnu-119176

Jeznik Vojko, Planinska 20, Vuzenica,
potni list, št. P00119455. gng-119040

Knapič Blaž, Milana Majcena 45, Ljub-
ljana, potni list, št. P00785664.
gnm-119534

Kocjančič Maja, Cesta na klanec 24,
Kranj, potni list, št. P00347647.
gnd-119493

Koderman Robert, Trubarjeva 6, Ptuj,
potni list, št. P00758575. gnz-119371

Korošec Darja, Poljska pot 11, Radov-
ljica, potni list, št. P00020619.
gno-119082

Košljar Boštjan, Bela cerkev 14/a,
Šmarješke Toplice, potni list, št.
P00252487. gnr-119279

Krajnc Ivan, Nova vas 45, Ptuj, potni
list, št. P00188501. gnc-119494

Kregar Velikonja Nevenka, Seidlova
66, Novo mesto, potni list, št.
P00531593. gnh-119289

Meglič Vanja, Pri malem kamnu 14,
Ljubljana-Šentvid, potni list, št.
P00877859. gnb-119420

Mošić David, Kozinova cesta 19, Gro-
suplje, potni list, št. P00550797.
gnp-119206

Mujagić Razija, Pivška ulica 1/a, Po-
stojna, potni list, št. P00715012.
gnp-119231

Pelko Miha, Vodnikova 2, Grosuplje,
potni list, št. P00003867. gnx-119573

Peternel Jernej, Kambreško 3, Ročinj,
maloobmejno prepustnico, št. AI 157859.
gnf-119266

Petrič Renato, Trg prekomorskih bri-
gad 5, Ljubljana, potni list, št. S
00000694. gno-119557

Planjšek Darko, Mlekarniška ul. 10,
Maribor, potni list, št. P 00861370.
gnq-119130

Rajhard Denis, Stara cesta 33, Kranj,
potni list, št. BA 615688. gnx-119048

Ramovš Stanislav, Hrastovica 29, Mo-
kronog, potni list, št. P00076153.
gnp-119556

Schimitz Katja, Razgledna pot 2, An-
karan - Ankarano, potni list, št.
P00639989. gnp-119281

Seliškar Petra, Dunajska cesta 195,
Ljubljana, potni list, št. P00373289.
gns-119253

Srakar Janez, Čufarjeva ulica 13, Ljub-
ljana, potni list, št. P00096342.
gng-119140

Stele Anton, Tunjiška cesta 13, Kam-
nik, potni list, št. P00795061.
gns-119553

Strgar Dušan, Cesta ob Gaju 14, Le-
skovec pri Krškem, potni list, št.
P00760107. gnf-119116

Suša Robert, Matije Blejca 12, Kam-
nik, potni list, št. P00796162.
gnc-119044

Šajatović Mira, Na Obrh 10, Metlika,
potni list, št. P00238637. gnt-119502

Šeme Igor, Brinje I/11, Grosuplje, pot-
ni list, št. P00376296. gnz-119071

Šimenc Igor, Češnjevek 10, Cerklje na
Gorenjskem, potni list, št. P00000746.
gny-119097

Štakul Mateja, Gradnikove brigade 19,
Nova Gorica, potni list, št. P00738950.
gnq-119355

Tepina Gregor, Selanova ulica 17,
Ljubljana, potni list, št. P00708330.
gnn-119208

Testen Janko, Weidweg 12, 8854 Sie-
bnen, Švica, potni list, št. P00625270.
gne-119242

Testen Nina, Weidweg 12, 8854 Sie-
bnen, Švica, potni list, št. P00625559.
gnc-119244

Toni Jurij, Rozmanova 26, Piran - Pira-
no, potni list, št. P00363671.
gng-119565

Urankar Simona, Finžgarjeva 4, Men-
geš, potni list, št. P00350640.
gne-119567

Veselinović Bojan, Cesta na Brdo 8,
Tržič, potni list, št. P00047985.
gnc-119548

Veselinović Jaro, Cesta na Brdo 8, Tr-
žič, potni list, št. P00047984.
gny-119551

Veselinović Jaša, Cesta na Brdo 8, Tr-
žič, potni list, št. P00047983.
gnz-119550

Veselinović Nataša, Cesta na Brdo 8,
Tržič, potni list, št. P00047986.
gnb-119549

Vučkić Vehida, Slape 97, Ljubljana,
potni list, št. P00310411. gnw-119249

Zakrajšek Eva, Mala Slevica 36, Veli-
ke Lašče, potni list, št. P00143903.
gnt-119227

Osebne izkaznice

Aberšek Žiga, Cankarjeva 76, Nova Go-
rica, osebno izkaznico, št. 1391855.
gnd-119143

Adamič Vida, Trata 5/8, Kočevje, oseb-
no izkaznico, št. 707115. gnq-119155

Adrović Nezir, Ižanska cesta 442/d,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 298176.
gnd-119218

Avbelj Franc, Breg 26, Žužemberk,
osebno izkaznico, št. 1318554.
gnw-119274

Bačar Veronika, Kamnik pod Krimom
75/b, Preserje, osebno izkaznico,
št. 969432. gnw-119574

Badalič Danijel, Šempas 61/c, Šempas,
osebno izkaznico, št. 639011.
gnm-119059

Bahor Anton, Dragonja vas 7, Dragatuš,
osebno izkaznico, št. 1227858.
gnl-119060

Bajželj Ivana, Tomšičeva ulica 42, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1541267.
gne-119542

Barbo Slavka, Smolenja vas 68/a, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 1460281.
gnt-119577

Bavčar Damijan, Selo 33/e, Črniče,
osebno izkaznico, št. 325396. gns-119157

Bernetič Danila, Za gasilskim domom 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 83260.
gnq-119580

Biček Emine, Metoda Mikuža 4, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 462324.
gnt-119427
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Blagus Matej, Jerihova 1, Velenje, oseb-
no izkaznico, št. 644099. gni-119038

Blešč Marija, Prečna 3, Kočevje, oseb-
no izkaznico, št. 534022. gnx-119373

Bogataj Nina, Bukovica 30, Selca, oseb-
no izkaznico, št. 350319. gnv-119254

Bonin Lea, Manžan 46, Koper - Capo-
distria, osebno izkaznico, št. 959806.
gnu-119476

Bonšek Miro, Snojeva 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1351573.
gnu-119526

Bornšek Miro, Kraška 2/a, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 890516. gnc-119269

Brežnik Patrik, Rožni vrh 21, Šmartno v
Rožni dolini, osebno izkaznico, št. 923451.
gnn-119233

Brežnik Sabina, Rožni vrh 21, Šmartno v
Rožni dolini, osebno izkaznico, št. 268079.
gno-119232

Brodar Leon, Nad tovarno 2, Prebold,
osebno izkaznico, št. 594342. gnj-119287

Cesar Mitja, Prešernova 40, Ilirska Bis-
trica, osebno izkaznico, št. 1021526.
gnp-119081

Colarič Ana, Jablanice 17, Kostanjevica
na Krki, osebno izkaznico, št. 202136.
gnk-119065

Čander Olga, Kersnikova 32/a, Celje,
osebno izkaznico, št. 1384461.
gnd-119543

Časar Emilija, Staneta Rozmana 4, Mur-
ska Sobota, osebno izkaznico, št. 434915.
gnn-119258

Černivec Tadej, Devova ulica 10/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 426873.
gnr-119579

Ćurčić Breda, Veluščkova 7, Koper - Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 580171.
gnv-119475

Divljak Stubelj Milena, Gradnikove bri-
gade 19, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 851534. gnv-119500

Dobaj Maksimiljan, Ulica Šercerjeve bri-
gade 24, Maribor, osebno izkaznico,
št. 1551451. gne-119067

Erjavec Ivana, Srednja Kanomlja 45,
Spodnja Idrija, osebno izkaznico,
št. 1079929. gnv-119529

Erjavec Kočar Gorazd, Vodnikova 96/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 902826.
gnh-119564

Erklavec Miroslav, Dragomelj 24, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 531821.
gnb-119470

Ernecl Silvo, Marjeta na Dravskem polju
22, Marjeta na Dravskem polju, osebno iz-
kaznico, št. 1502837. gnf-119516

Eržen Bojana, Lendavska ulica 45/a,
Murska Sobota, osebno izkaznico,
št. 1515250. gnr-119079

Evačič Blaž, Preglov trg 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 391123. gnc-119344

Fajfar Bojan, Lokovica 45, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 458870.
gnd-119368

Felicijan Iztok, Šmarčna 4, Boštanj,
osebno izkaznico, št. 1457061.
gns-119303

Ferlinc Robert, Ulica Bratov Učakar 118,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 817245.
gnr-119029

Fijačko Aljaž, Pod šolo 12, Bresternica,
osebno izkaznico, št. 1242935.
gnf-119045

Fijačko Tanja, Opekarna 7, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 1314844.
gnl-119260

Filipič Metoda, Sojerjeva ulica 51, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1016521.
gnd-119343

Filovski Anastazija, Zaloška 100, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1280227.
gnu-119101

Filovski Katja, Zaloška 100, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1280248.
gnt-119102

Galin Cvetka, Zavrh pri Črnivcu 3, Sta-
hovica, osebno izkaznico, št. 653230.
gno-119457

Geklaj Gašper, Vikrče 5, Ljubljana Šmar-
tno, osebno izkaznico, št. 20321.
gnr-119054

Gmajner Slavko, Jamova 3, Maribor,
osebno izkaznico, št. 570308. gny-119047

Gobec Frančiška, Gornja vas 9, Grobel-
no, osebno izkaznico, št. 664778.
gno-119282

Gomboc Andreja, Ljubljanska cesta 91,
Domžale, osebno izkaznico, št. 1389806.
gnu-119576

Gorenjak Tina, Škapinova ulica 5, Celje,
osebno izkaznico, št. 1628413.
gnq-119380

Gorinšek Jožef, Celjska cesta 13, Slo-
venske Konjice, osebno izkaznico,
št. 187461. gnt-119152

Grbić Hasan, Trg Rivoli 3, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 235265. gny-119372

Gril Danilo, Sp. Vrtiče 31, Zgornja Kun-
gota, osebno izkaznico, št. 769455. m-600

Grilec Dejan, Grliče 11, Podplat, oseb-
no izkaznico, št. 1067980. gnr-119504

Grlica Marija, Bitnja vas 7, Trebelno,
osebno izkaznico, št. 166854. gns-119028

Grošelj Pepca, Godovič 124, Godovič,
osebno izkaznico, št. 284566.
gns-119278

Hammer Miran, Peričeva 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1485151. gni-119163

Hlede Klavdij, Ul. XXX. divizije 34/a, Sol-
kan, osebno izkaznico, št. 1375752.
gng-119265

Hočevar Vinski Aleksandra, Njegoševa
6/d, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 725140. gnb-119170

Horvat Gorazd, Koroška 8/a, Velenje,
osebno izkaznico, št. 801634. gnf-119391

Horvat Ivan, Gregorčičeva 8, Ormož,
osebno izkaznico, št. 1378609.
gnm-119159

Horvat Jože, Radizel, Ulica talcev 22,
Orehova vas, osebno izkaznico,
št. 1531579. gnh-119039

Horvat Marko, Velesovska cesta 43,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 5139.
gnf-119541

Horvatić Elizabeta, Dolga vas, Glavna uli-
ca 10, Lendava - Lendva, osebno izkazni-
co, št. 709714. gnp-119531

Horvatić Stjepan, Dolga vas, Glavna uli-
ca 10, Lendava - Lendva, osebno izkazni-
co, št. 709701. gnq-119530

Hrvatin Francka, Šmarje 131, Šmarje,
osebno izkaznico, št. 535421. gnn-119283

Ileršič Mitja, Tržaška cesta 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1209747.
gnh-119239

Irgel Jan, Arnače 24/c, Velenje, osebno
izkaznico, št. 1509865. gnu-119151

Ižanc Aleksandra, Ul. V prekomorske bri-
gade 7, Celje, osebno izkaznico,
št. 430447. gnv-119525

Jadrić Ana, Novo Polje, Cesta III/13a,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico,
št. 151491. gnl-119160

Jakšič Marija, Ulica nadgoriških borcev
43, Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico,
št. 1356176. gne-119517

Jamšek Vojko, Ferkova ulica 2, Maribor,
osebno izkaznico, št. 873075.
gno-119257

Jankovič Marijana, Bračičeva 20, Kočev-
je, osebno izkaznico, št. 731227.
gnq-119280

Jeglič Luka, Novi trg 32/a, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 1324605.
gnu-119226

Jelenc Lenda, Vrtovin 78/a, Črniče,
osebno izkaznico, št. 1236389.
gnj-119262

Jelnikar Karin, Jemčeva 14/b, Trzin,
osebno izkaznico, št. 1617094.
gnv-119175

Jenko Mira, Kolezijska 23, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 343452. gnf-119291

Jurič Antonija, Zlato polje 3, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 91036. gnf-119366

Kalazić Ivo, Ćernelavci, Liškova ulica 70,
Murska Sobota, osebno izkaznico,
št. 176897. gnu-119351

Kampl Mojca, Jarčeva 15, Maribor,
osebno izkaznico, št. 900033. gny-119447

Kariž Monika, Kosovelova 26, Vipava,
osebno izkaznico, št. 339050.
gnd-119293

Kavčič Dušan, Cesta pod goro 45, Bo-
rovnica, osebno izkaznico, št. 201710.
gnj-119187

Kavčič Robert, Orehovlje 71/a, Miren,
osebno izkaznico, št. 361966. gnp-119481

Kavšek Milena, Ljubljanska cesta 90,
Domžale, osebno izkaznico, št. 1548742.
gnc-119319

Knaflič Anton, Zg. Gorje 55, Zgornje
Gorje, osebno izkaznico, št. 348526.
gnq-119480

Knapič Blaž, Milana Majcena 45, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 404250.
gnl-119535

Kocjan Bruno, Senožeče 114, Senože-
če, osebno izkaznico, št. 93113.
gnk-119036

Kolar Vika, Kocbekova 7, Brežice, oseb-
no izkaznico, št. 1479505. gnk-119236

Komadina Bernarda, Beblerjeva 16, Ko-
per - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 925324. gnr-119229

Komadina Matteo, Beblerjeva 16, Ko-
per - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 925398. gns-119228

Koncilja Slavko, Dvor 67, Dvor, osebno
izkaznico, št. 1546330. gnc-119144

Končar Andrej, Tuji grm 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1323553.
gnd-119118

Kopač Andrej Rastko, Kračali 31, So-
dražica, osebno izkaznico, št. 606823.
gnh-119489

Kopač Klemen, Rožna dolina, Cesta
XVII/8, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 98034. gni-119563

Koprivec Milan, Kolodvorska cesta 3/c,
Bled, osebno izkaznico, št. 773343.
gnx-119273
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Koren Franc, Vzhodna ulica 26, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1207835.
gnb-119520

Koren Stanko, Kajuhova cesta 11/a,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 1400340.
gnq-119180

Kostelec Matija, Zaloška 60, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 290051.
gnj-119562

Kotar Klemen, Pod gozdom, Cesta
V/14, Grosuplje, osebno izkaznico,
št. 251388. gni-119213

Kozar Dušan, Pristava 25/a, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 1054127.
gnw-119474

Kračun Helena, Lahovna 15, Škofja vas,
osebno izkaznico, št. 154719.
gns-119382

Krejić Tošović Dušanka, Gašperšičeva
8, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1102984. gnv-119150

Krek Martin, Kidričeva 4/a, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1318130.
gnc-119369

Križanič Uroš, Prešernova cesta 33,
Domžale, osebno izkaznico, št. 1039849.
gnz-119096

Lagoja Urban, Volčji potok 41, Radom-
lje, osebno izkaznico, št. 233866.
gnc-119169

Lebar Mojca, Rečiška 20, Bled, oseb-
no izkaznico, št. 1074064. gnu-119076

Lenart Karmen, Goriška 43, Velenje,
osebno izkaznico, št. 962359.
gnt-119052

Leskovar Melita, Kicar 108, Ptuj, oseb-
no izkaznico, št. 355973. gny-119072

Ljubič Marija, Strtenik 13, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 692868.
gnn-119033

Lukovnjak Marjan, Črešnjevci 195, Gor-
nja Radgona, osebno izkaznico,
št. 728299. gns-119353

Lužar David, Mlaka 51, Stara Cerkev,
osebno izkaznico, št. 1307594.
gnm-119384

Lužar Irena, Mlaka 51, Stara Cerkev,
osebno izkaznico, št. 1019576.
gnk-119386

Lužar Rok, Mlaka 51, Stara Cerkev,
osebno izkaznico, št. 1307570.
gnl-119385

Mahorič Franc, Jerovškova ulica 3, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 172195.
gnb-119395

Majdič Branko, Kotlje 85, Kotlje, oseb-
no izkaznico, št. 470068. gnt-119352

Martinšek Jožef, Gradišnikova 8, Bo-
rovnica, osebno izkaznico, št. 1235422.
gns-119078

Maselj Tomaž, Kajuhova 46, Bled,
osebno izkaznico, št. 1257260.
gnr-119354

Meglič Doroteja, Zbilje 55/a, Medvo-
de, osebno izkaznico, št. 206576.
gnx-119523

Meglič Vanja, Pri malem kamnu 14,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico,
št. 1410129. gnc-119419

Megušar Jelena Pavla, Trg mladinskih
delovnih brigad 1, Ljubljana, osebno izkaz-
nico, št. 493486. gnz-119346

Mendaš Boris, Robindvor 82, Dravo-
grad, osebno izkaznico, št. 1308107.
gnc-119119

Mernik Anastazija, Goriška 43, Velenje,
osebno izkaznico, št. 1008474.
gns-119053

Mlakar Matej, Glavni trg 18, Celje,
osebno izkaznico, št. 1175471.
gnm-119234

Mlakar Vinko, Valvasorjeva 23, Brežice,
osebno izkaznico, št. 175726. gnn-119508

Novak Andreja, Šmartinska cesta 239,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1252227.
gny-119147

Novak Janez, Nanoška 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1399012.
gnp-119381

Novak Janez, Rovtarska 19, Logatec,
osebno izkaznico, št. 1104202.
gnz-119471

Novak Rok, Ljubljanska 90, Domžale,
osebno izkaznico, št. 1549323.
gnh-119318

Okoren Zdenka, Pot k ribniku 16, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1122983.
gnl-119560

Osterman Alen, Trg zbora odposlancev
48, Kočevje, osebno izkaznico, št. 806817.
gnt-119377

Ostrun Jure, Mencingerjeva 4, Jeseni-
ce, osebno izkaznico, št. 149257.
gnm-119284

Ovčak Irena, Ostenk 12/a, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 791783. gnk-119411

Paderčič Jožica, Vošnjakova 9, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 447350.
gnx-119348

Paunović Marko, Rimska 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 182182. gnb-119570

Pečečnik Vincenc, Plešivec 12/b, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 872730.
gnu-119276

Pernek Martin, Prušnikova 10, Maribor,
osebno izkaznico, št. 800897. gnk-119261

Peterlin Niko, Dolščaki 11, Rob, osebno
izkaznico, št. 773179. gni-119363

Piralić Zlatan, Celovška 264, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1526886.
gnc-119569

Planinc Jani, Ul. Frankolovskih žrtev 30,
Celje, osebno izkaznico, št. 294422.
gnc-119544

Podlesek Petra, Vrtna 1, Radenci, oseb-
no izkaznico, št. 549195. gnz-119046

Porle Stanislav, Šahovec 14, Dobrnič,
osebno izkaznico, št. 167996. gnk-119336

Preinfalk Marija, Ul. Martina Krpana 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 41317.
gnw-119524

Prošek Antonija, Pražakova 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 49698. gnb-119145

Prša Jožef, Kranjčeva ulica 43, Lendava
- Lendva, osebno izkaznico, št. 37749.
gno-119057

Pšeničnik Janja, Vrhje 68, Kapele, oseb-
no izkaznico, št. 1441990. gnl-119285

Pucko Avguštin, Šarhova ulica 29, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 265171.
gnp-119256

Rakuša Tjaša, Plitvica 25/b, Apače,
osebno izkaznico, št. 1202365.
gnw-119074

Ramšak Tjaša, Kajuhova ulica 2, Slo-
venske Konjice, osebno izkaznico,
št. 1219784. gnv-119275

Rednak Boštjan, Tržaška 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1169388.
gnl-119360

Remškar Jakob, Ljubljanska 76, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 178843.
gnh-119164

Ribič Simona, Kajuhova 2, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 728736.
gnb-119270

Richter Viktor, Cesta 4. julija 44, Kr-
ško, osebno izkaznico, št. 603345.
gnu-119376

Rodeš Marija, Rašiška 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 407856.
gnu-119401

Ropret Jožef, Bohinjska Bela 41/a, Bo-
hinjska Bela, osebno izkaznico,
št. 180364. gnp-119506

Sambolec Uroš, Gasilska ulica 8, Ra-
če, osebno izkaznico, št. 1423235.
gnk-119136

Savinšek Nika, Murova 4, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 142013.
gnw-119449

Selišnik Valentin, Ljubija 38, Mozirje,
osebno izkaznico, št. 1620644.
gnq-119055

Simončič Bogdan, Stantetova 12, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 1434498.
gnf-119491

Solomun Janja, Betonova 10, Kranj,
osebno izkaznico, št. 284918.
gnr-119454

Somer Gregor, Koroška cesta 18, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 394280.
gnq-119505

Strle Franc, Zg. Bitnje 48, Žabnica,
osebno izkaznico, št. 142021.
gns-119378

Suhadolc Matija, Pribinova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 199323.
gni-119463

Šalej Simona, Ljubečna, Žagarjeva 1,
Škofja vas, osebno izkaznico, št. 321609.
gnm-119484

Šapec Marija, Prisoje 8, Koper - Capo-
distria, osebno izkaznico, št. 379787.
gnq-119230

Šenica Rudi, Meniška vas 40, Dolenj-
ske Toplice, osebno izkaznico,
št. 1447247. gnu-119501

Šilc Anja, Kurirska pot 10, Ribnica,
osebno izkaznico, št. 903240.
gny-119247

Škarja Frančiška, Straža 4, Šentrupert,
osebno izkaznico, št. 885039.
gni-119288

Škoflek Nada, Podkraj 24, Velenje,
osebno izkaznico, št. 1170432.
gnr-119154

Špoljar Mario, Steklarska ulica 20, Ro-
gatec, osebno izkaznico, št. 1031658.
gne-119042

Štimac Jasna, Efenkova 27, Velenje,
osebno izkaznico, št. 701922.
gnc-119519

Štirn Klemen, Gubčeva ulica 4, Sevni-
ca, osebno izkaznico, št. 270764.
gnb-119545

Štrancar Zoran, Grčna 51, Nova Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 893189.
gne-119267

Štraus Marko, Slamnikarska ulica 6,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 274819.
gne-118992

Štucin Ivo, Šolska ulica 8, Spodnja Idri-
ja, osebno izkaznico, št. 108633.
gne-119392
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Štupar Jožefa, Zg. Pirniče 91/f, Medvo-
de, osebno izkaznico, št. 689448.
gnk-119536

Šubic Ivan, Bernikova 2, Medvode, oseb-
no izkaznico, št. 154828. gng-118990

Tanko Karmen, Prečna 4/a, Ribnica,
osebno izkaznico, št. 1086625.
gnm-119184

Thaler Zdenka, Savska cesta 11, Lesce,
osebno izkaznico, št. 464044.
gnn-119083

Tomić Vasja, Kvedrova 36, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1238155.
gnk-119561

Turinek Drago, Švabičeva 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 847545. gni-119188

Turk Renata, Sela pri Zajčjem vrhu 17,
Novo mesto, osebno izkaznico,
št. 973452. gnt-119277

Udovič Jožica, Kamnikarjeva 7, Škoflji-
ca, osebno izkaznico, št. 923316.
gnu-119301

Ule Žiga, Trata V/6, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 15789. gnr-119304

Urankar Simona, Finžgarjeva 4, Men-
geš, osebno izkaznico, št. 1158214.
gnf-119566

Uršič Angela, Ul. Pohorskega bataljona
43, Maribor, osebno izkaznico,
št. 438421. gnh-119364

Urukalo Sašo, Resljeva 35, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 124835.
gnp-119356

Vabšek Valerija, Ul. Kirbiševih 59/c, Mi-
klavž na Dravskem polju, osebno izkazni-
co, št. 1159220. gnv-119300

Vavtar Štefanija, Preglov trg 4, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1078767.
gnv-119075

Vegan Tinkara, Padežnikova 11, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 724420.
gnb-119245

Vesenjak Olga, Drulovka 45/b, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1436920.
gne-119367

Vičar Feliks, Jedlovnik 6, Zgornja Be-
snica, osebno izkaznico, št. 678286.
m-594

Vidic Suzana, Marno 40/a, Dol pri Hra-
stniku, osebno izkaznico, št. 825036.
gnx-119073

Vidmar Ivana, Rovte 12, Selca, osebno
izkaznico, št. 1007412. gne-119142

Vidmar Marija, Meljski hrib 39/a, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1270263.
gnk-119511

Vodušek Silva, Koroška cesta 58, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 1496948.
gno-119507

Vogelnik Darja, Preska 18, Tržič, oseb-
no izkaznico, št. 209234. gng-119115

Vrhovnik Ana, Žale 19, Kamnik, oseb-
no izkaznico, št. 617501. gnp-119181

Vrhovnik Majda, Cinkarniška pot 6, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 1432164.
gni-119063

Zalokar Bojan, Lucija, Fazanska ulica
6, Portorož - Portorose, osebno izkazni-
co, št. 909823. gnq-119080

Zamuda Leonida, Kamnogoriška 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 269597.
gnz-119421

Zorko Jasna, Grajska pot 2/a, Lesko-
vec pri Krškem, osebno izkaznico,
št. 1188768. gnb-119370

Žabota Iztok, Grablovičeva ulica 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 930882.
gnk-119461

Žebre Alenka, Šarhova ulica 16, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1402530.
gny-119172

Žuman Stanislav, Ljubljanska 27/b, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 187275.
gno-119032

Žužek Stane, Potočnikova 23, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 1179690.
gnw-118999

Vozniška dovoljenja

Arko Jože, Cankarjeva ulica 5, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13709, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnk-119011

Arlič Barbara, Prekorje 8, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
180034, reg. št. 36613. gnd-119243

Bavčar Damijan, Selo 33/e, Črniče, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1540005, reg. št. 1375, izdala UE Ajdov-
ščina. gnr-119158

Begić Snežana, Turjaško naselje 12, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12436, izdala UE Kočevje. gnz-119446

Beravs Marjan, Ribno, Selska 10, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1747063, reg. št. 2621. gnd-119018

Beškovnik Olga, Kamna gora 25, Fran-
kolovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14223. gne-119317

Bizjak Dejan, Erzelj 31, Vipava, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 1154213,
reg. št. 12872, izdala UE Ajdovščina.
gns-119478

Bojč Anton, Blečji Vrh 9, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
14110330, reg. št. 7523, izdala UE Grosu-
plje. gng-119240

Borko Denis, Police 18, Gornja Radgo-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 15269, izdala UE Gornja Radgona.
gnu-119001

Bratuž Fabijan, Avče 9, Kanal, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 27988.
gng-119315

Brečko Ivan, Izletniška 16, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13447. gni-119438

Buzuk Darko, Ljubljanska cesta 29, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11968, izdala UE Kočevje. gnu-119326

Černelč Franc, Hrastje ob Bistrici 11,
Bistrica ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 17763, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gnm-119009

Černivec Tadej, Devova ulica 10/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1719400, reg. št. 234285, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-119578

Čibej Marija, Reka 28/a, Laško, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 8187, izdala
UE Laško. gnv-119575

Erklavec Miroslav, Dragomelj 24, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BFGHale, št.
S 555040, reg. št. 4670, izdala UE Dom-
žale. gnc-119469

Ernecl Silvo, Marjeta na Dravskem polju
22, Marjeta na Dravskem polju, vozniško

dovoljenje, kat. BGH, št. S 916027, reg.
št. 103180. gng-119515

Filipčič Štefan, Pavšičeva ulica 28, Lo-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 36696, izdala UE Celje. gns-119178

Filipič Metoda, Sojerjeva ulica 51, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
813315, reg. št. 112626, izdala UE Ljublja-
na. gnf-119341

Fink Josip, Pod Srobotnikom 27, Stra-
ža, vozniško dovoljenje, kat. A - 125ccm
BGH, reg. št. 36861, izdala UE Novo me-
sto. gnq-119255

Fortuna Jenko Helena, Regentova cesta
22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1165399, reg. št. 174744, izda-
la UE Ljubljana. gnw-119124

Friškovec Albert, Tomšičeva 3, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 717. gnq-119330

Gaberšek Konrad, Ul. Štravhovih 53,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 799818, reg. št. 55682, izdala UE
Maribor. gnd-119268

Gabrilo Rosita, Drešinja vas 60, Petrov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
903412, izdala UE Žalec. gnk-119161

Gašperšič Mitja, Jakčeva ulica 21, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
513933, reg. št. 177431, izdala UE Ljublja-
na. gnx-119498

Geklaj Gašper, Vikrče 5, Ljubljana Šmar-
tno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011853, reg. št. 204375, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-119056

Gerič Vlado, Kraška ulica 10/b, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 2789, izdala UE Izola. gnz-119296

Golob Anton, Perovo 10/b, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14570, iz-
dala UE Kamnik. gnu-119451

Golob Danijel, Ptujska 48/a, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 674132, reg. št. 101620.
gnd-119518

Gril Mark, Župančičeva ulica 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1717034, reg. št. 252764, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-119223

Hace Branimir, Štajerska vas 4, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEFGH, št. 3467, izdala UE Slovenske
Konjice. gnl-119185

Hafner Neža, Sv. duh 169, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29702,
izdala UE Škofja Loka. gnl-119435

Hirkić Šemsudin, Podmilščakova ulica
51, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1050229, reg. št. 208503, iz-
dala UE Ljubljana. gnl-119510

Hočevar Silvester, Na brajdi 15, Ajdov-
ščina, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 951881, reg. št. 1269, izdala UE Aj-
dovščina. gnb-119295

Horvat Boris, Hajdoše 78/c, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 28037, izdala
UE Ptuj. gnb-119195

Ikovic Danica, Vojkova cesta 87, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1777742, reg. št. 171614, izdala UE Ljub-
ljana. gno-119332

Ileršič Mitja, Tržaška cesta 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. S
1107423, reg. št. 20346, izdala UE Ljub-
ljana. gni-119238
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Jagrić Božidar, Kržišnikova ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1707136, reg. št. 97992. gnm-119034

Jelnikar Karin, Jemčeva 14/b, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001620395, reg. št. 38354, izdala UE
Domžale. gnt-119177

Kac Mirko, Uskoška ulica 47, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGHC, št. S
303960, reg. št. 17761, izdala UE Maribor.
gnp-119156

Kalan Janez, Dolenjska cesta 367, Ško-
fljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
808730, reg. št. 38413, izdala UE Kranj.
gnc-119423

Kamenšek Darko, Gosposvetska cesta
39, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCE,
št. SB 1956, reg. št. 40/91 - inštruktorsko,
izdala UE Maribor. gno-119132

Kamenšek Janko, Volčja Draga 29/a,
Volčja Draga, vozniško dovoljenje, kat.
BCEF, reg. št. 33961, izdala UE Nova Go-
rica. gnx-119323

Kampl Mojca, Jarčeva 15, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1092456,
reg. št. 109971, izdala UE Maribor.
gnx-119448

Kariž Monika, Kosovelova 26, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1785175, reg. št. 18236, izdala UE Ajdov-
ščina. gnc-119294

Karlica Sanja, Krivec 1, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1489887,
reg. št. 244820, izdala UE Ljubljana.
gnx-119298

Kaš Maks, Žlavsova ulica 2, Vojnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 986483,
reg. št. 40645, izdala UE Celje.
gnw-119349

Kavčič Dušan, Cesta pod goro 45, Bo-
rovnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 14870, izdala UE Vrhnika. gnk-119186

Kavčič Robert, Orehovlje 71/a, Miren,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11704.
gnm-119434

Kavčič Stanko, Beblerjev trg 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1718896, reg. št. 109510, izdala UE Ljub-
ljana. gno-119307

Kavšek Milena, Ljubljanska cesta 90,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1621064, reg. št. 39109, izdala UE
Domžale. gnb-119320

Klobasa Borut, Devova ulica 24, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
493563, reg. št. 77775, izdala UE Mari-
bor. gnj-119137

Kmetič Nataša, Svibno 37, Radeče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 821222.
gnp-119131

Kmetič Turk Janja, Ulica Bena Zupanči-
ča 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1214092, reg. št. 160449, iz-
dala UE Ljubljana. gni-119167

Knap Branko, Hrvatini 155/a, Ankaran
- Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 6038, izdala UE Izola.
gnr-119379

Kocuvan Zdenka, Čagona 62, Cerkve-
njak, vozniško dovoljenje, št. S 1402447,
izdala UE Lenart. gne-119092

Končar Andrej, Tuji grm 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1708067, reg. št. 232852, izdala UE Ljub-
ljana. gne-119117

Kopač Andrej Rastko, Kračali 31, So-
dražica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9095, izdala UE Ribnica.
gni-119488

Koprivec Milan, Kolodvorska 3/c, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1790002, reg. št. 15732. gnd-119193

Koren Stanko, Kajuhova cesta 11/a,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 764129, reg. št. 24134, izdala UE Vele-
nje. gnr-119179

Kosi Anita, Bučkovci 74, Mala Nedelja,
vozniško dovoljenje, št. S 1260746, reg.
št. 11913, izdala UE Ljutomer. gnf-119316

Kosi Robert, Šercerjeva ulica 30, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1341767, reg. št. 160062, izdala UE Ljub-
ljana. gno-119182

Košič Danilo, Sp. Brežnica 36, Poljča-
ne, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
210741, reg. št. 8381. gnb-118995

Kovačič Anton, Preloge 6, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1732128, reg. št. 3323, izdala UE Treb-
nje. gne-119292

Kovačič Edvard, Lovrenc na Dravskem
polju 102, Lovrenc na Dravskem polju, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 20804, izdala UE Ptuj. gnc-118994

Kovačič Sašo, Martinjak 22, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1108966, reg. št. 9841. gnr-119104

Kranvogel Andreja, Zg. Duplek 111/a,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1560754, reg. št. 121240, iz-
dala UE Maribor. gns-119528

Kraševec Dejan, Tugomerjeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1371812, reg. št. 235762, izdala UE
Ljubljana. gnq-119555

Kresnik Klavdija, Novo Polje, Cesta
III/4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 141722, reg. št. 183767, izda-
la UE Ljubljana. gng-119165

Lazar Jure, Ulica Goce Delčeva 42,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1482508, reg. št. 207720, izdala UE
Ljubljana. gnk-119311

Lebar Mojca, Rešiška 20, Bled, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 660628,
reg. št. 22668. gng-119015

Lipar Marjan, Črneča vas 37, Kostanje-
vica na Krki, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 19000. gnf-119066

Lisac Miha, Kardeljev trg 1, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1257885, reg. št. 28486, izdala UE Vele-
nje. gnz-119246

Lužar Irena, Mlaka 51, Stara Cerkev,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10498, izdala UE Kočevje.
gnj-119387

Malnar Franc, Breg 24, Stara Cerkev,
vozniško dovoljenje, št. 9865. gnz-119196

Marin Miran, Zgornja Orlica 3, Vuhred,
vozniško dovoljenje, kat. ABGFH, reg.
št. 8609. gnm-119259

Matić Marko, Ulica bratov Bezlajev 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 999020, reg. št. 206485, izdala UE
Ljubljana. gny-119122

Meglič Doroteja, Zbilje 55/a, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1418770, reg. št. 187787, izdala UE Ljub-
ljana. gny-119522

Mlakar Matej, Glavni trg 18, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 986937,
reg. št. 24998. gnl-119235

Mlinšek Andrej, Milčinskega 11, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1596026, reg. št. 49127. gnx-119248

Novak Andreja, Šmartinska cesta 239,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 930046, reg. št. 142785, izdala UE
Ljubljana. gne-119146

Novak Peter, Šmartinska cesta 218/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1482452, reg. št. 125751, izdala UE
Ljubljana. gnk-119361

Olvič Goran, Engelsova 7, Piran - Pira-
no, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
reg. št. 8171, izdala UE Piran. gns-119328

Oman Irena, Frankovo naselje 103, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21146, izdala UE Škofja Loka. gnr-119479

Omerzu Daniela, Cesta na Ostržno 10,
Celje, vozniško dovoljenje, št. S 1326189,
reg. št. 40069. gnl-119135

Osterman Franci, Luže 2/b, Visoko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1468994,
reg. št. 54280. gno-119432

Ostrun Jure, Mencingerjeva 4, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, št. S 385221, iz-
dala UE Jesenice. gnp-119431

Pakiž Magda, Levstikova ulica 27, Treb-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
401879, reg. št. 5460, izdala UE Trebnje.
gnm-119084

Par Andrej, Kraljevci 24, Sveti Jurij ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 13623, izdala UE Gornja Radgona.
gnv-119025

Pavlovič Jurij, Posavec 23, Podnart, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 900062,
reg. št. 83403. gne-119017

Pavlovska Sonja, Zikova ulica 1, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20288, izdala UE Kamnik. gny-119272

Pečar Zdravko, Pod kostanji 21, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1077375, reg. št. 139255, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-119533

Pernek Martin, Prušnikova 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
801123, reg. št. 47476, izdala UE Maribor.
gnz-119396

Peterlin Niko, Dolščaki 11, Rob, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 62942,
reg. št. 139410, izdala UE Ljubljana.
gnj-119362

Počkaj Renata, Veliko Ubeljsko 32/a,
Hruševje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 14496, izdala UE Postojna.
gnt-119327

Polič Anton, Prešernova 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
575588, reg. št. 15553, izdala UE Mari-
bor. gnn-119133

Popič Franc, Podgorje 1/a, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, preklic vozniškega dovo-
ljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 45/03.
gny-119197

Popović Snežana, Reboljeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 972848, reg. št. 11896, izdala UE
Ljubljana. gnz-119546

Porle Stanislav, Šahovec 14, Dobrnič,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
23987, reg. št. 886, izdala UE Trebnje.
gnl-119335
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Pranjić Antonijo, Na zelenici 18, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1310011, izdala UE Žalec. gnr-119058

Ravnikar Vanja, Pregljeva ulica 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
585588, reg. št. 124238, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-119162

Rodošek Marjan, Trg Dušana Kvedra 14,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 1513199, reg. št. 121879.
gnz-119321

Rojko Vika, Andrenci 28, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12544,
izdala UE Lenart. gnd-119168

Ropret Jožef, Bohinjska Bela 41/a, Bo-
hinjska Bela, duplikat vozniškega dovolje-
nja, kat. BCEFGH, št. S001524023, reg.
št. 11278, izdala UE Radovljica.
gnp-119031

Rudolf Bernarda, Kalce 24/c, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6443,
izdala UE Logatec. gnw-119499

Sabotin Janez, Cven 80/a, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
78760, reg. št. 374. gnr-119004

Savinšek Nika, Murova 4, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 131699,
izdala UE Jesenice. gnv-119450

Semič Vida, Bevkova ulica 4, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1181800, reg. št. 5207, izdala UE Ajdov-
ščina. gno-119357

Sever Patricij, Beltinci 41, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1527574, reg. št. 12847. gnu-119005

Smrekar Blaž, Ulica Minke Bobnar 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1612306, reg. št. 208621, izdala UE
Ljubljana. gnb-119345

Solomun Janja, Betonova 10, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 810105,
reg. št. 44916, izdala UE Kranj.
gns-119453

Somer Gregor, Koroška cesta 18, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1290469, reg. št. 115450, izdala UE Mari-
bor. gni-119263

Srednik Milena, Zgornji Duplek 169,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1127415, reg. št. 111462, izda-
la UE Maribor. gnt-119002

Stražišar Boštjan, Remšnik 48, Podvel-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 10288, izdala UE Radovljica.
gnt-119477

Suhadolc Matija, Pribinova ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1350805, reg. št. 69884, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-119462

Suhadolnik Peter, Kamnik pod Krimom
121, Preserje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1284603, reg. št. 182359, iz-
dala UE Ljubljana. gnj-119337

Šajatović Mira, Na Obrh 10, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
0628925, reg. št. 2069, izdala UE Metli-
ka. gns-119503

Šeme Igor, Brinje I/11, Grosuplje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1088788,
reg. št. 9006, izdala UE Grosuplje.
gnb-119070

Šimonka Marija, Dolnji Lakoš, Glavna uli-
ca 33, Lendava - Lendva, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 9689, izdala UE Lenda-
va. gnv-119375

Šinigoj Leon, Tabor 64/a, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 38074, izdala UE Nova Gorica.
gnx-118998

Škerlj Darja, Godnje 21, Dutovlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11017, izda-
la UE Sežana. gnc-119194

Šlibar Jakob, Kropa 130, Kropa, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1201652,
reg. št. 9287. gnk-119436

Štefančič Stanislav, Jablanica 23, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 939378, izdala UE Ilirska Bistrica.
gny-119222

Štrancar Zoran, Grčna 51, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23681,
izdala UE Nova Gorica. gnj-119437

Štraus Marko, Slamnikarska ulica 6,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1514679, reg. št. 33191, izdala UE Dom-
žale. gnf-118991

Šuštaršič Julijana, Ljubljanska cesta 39,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 18905, izdala UE Grosuplje, izda-
no na ime Radelj Julijana. gnh-119464

Tanko Karmen, Prečna 4/a, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 3312, izdala UE Ribnica. gnn-119183

Tompa Mira, Gaberniška 13, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 97468, izdala UE Maribor. gnn-119433

Tratnik Jadviga, Zlateče 9/a, Nova Cer-
kev, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
629767, reg. št. 15019. gnk-119061

Vegan Tinkara, Padežnikova ulica 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A -
50km/h BGH, št. S 1692082, reg.
št. 25867. gnf-119241

Vesenjak Ida, Koroška 116, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 442257,
reg. št. 22167, izdala UE Maribor.
gnj-119237

Vesić Vaso, Cesta 1.borcev 19, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 9843, izdala UE Brežice. gnb-119495

Vidmar Erik, V. Kejžarja 38, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
743379, izdala UE Jesenice. gnh-119389

Vuga Robert, Antoličičeva ulica 36, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovolje-
nje, kat. ABGH, št. S 1691279, reg.
št. 95401. gni-119138

Zagoričnik Miha, Kidričeva 3, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1411751,
izdala UE Žalec. gnj-119062

Zelič Mateja, Polana 14, Jurklošter, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1576389, izdala UE Laško. gne-119492

Zevnik Marko, Nova Cerkev 119, Nova
Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 36069. gnj-119037

Zimic Igor, Ajševica 80, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 10271, izdala UE Nova Gorica.
gnr-119333

Žabota Iztok, Grablovičeva ulica 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 218706, reg. št. 103234, izdala UE
Ljubljana. gnl-119460

Žagar Milan, Primožičeva ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841793, reg. št. 78894, izdala UE Ljublja-
na. gnh-119314

Žebre Alenka, Šarhova ulica 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S

1755305, reg. št. 121484, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-119173

Žejn Andrejka, Col 32, Col, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1132342, reg.
št. 14888, izdala UE Ajdovščina.
gni-119388

Živič Polona, Krakovski nasip 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1372998, reg. št. 236310, izdala UE Ljub-
ljana. gng-119540

Zavarovalne police

AHA d.o.o., Slovenska 15, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 583666, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d. gnf-119041

Aljančič Urban, Spodnje Pirniče 24/g,
Medvode, zavarovalno polico, št. AO
00101481270, izdala zavarovalnica Slove-
nica d.d. gnw-119149

Assistance Coris d.o.o., Ulica bratov Ba-
bnik 10, Ljubljana, preklicuje police zdrav-
stvenega zavarovanja v tujini z asistenco
CORIS: 127809, 133037, 145392,
171434, 171481, 171483, 181975,
187904, 189929, 198775. Ob-94410

Bratkovič Franc, Antoličičeva 18, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 525867, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-587

Cerar Janez, Zoisova 5, Domžale, zava-
rovalno polico, št. AO 401504, AK 50224,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnh-119514

Kocbek Srečko, Borova vas 29, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. AO 558613, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. m-589

Korošec Ivan, Konovska cesta 28, Vele-
nje, zavarovalno polico, št. 502041, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnx-119198

Kosi Marjeta, Cesta 1. maja 69, Kranj,
zavarovalno polico, št. AO 511415, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnq-119105

Lukovič Robert, Delakova ulica 31, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. AO 411977,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnx-119123

Marolt Jurij, Drtija 59, Moravče, zavaro-
valno polico, št. 906020, izdala zavaroval-
nica Tilia. gnm-119134

Martnčič Lidija, Naselje Srečka Kosove-
la 14, Zagorje ob Savi, zavarovalno polico,
št. AO 530564, izdala zavarovalnica Slove-
nica d.d. gnc-119019

Meglič Doroteja, Zbilje 55/a, Medvode,
zavarovalno polico, št. 905003, izdala za-
varovalnica Tilia d.d. gnd-118993

Novak Matjaž, Lom 47/a, Tržič, zavaro-
valno polico, št. 896524, izdala zavaroval-
nica Tilia d.d. gnd-119443

Pavlovič Anton, Hrvatini 183, Ankaran -
Ankarano, zavarovalno polico, št. 900597.
gnj-119212

Repovž Peter, Šmarjeta 60, Šmarješke
Toplice, zavarovalno polico, št. 955436.
gnp-119106

Skok Miran, Slamnikarska ulica 7, Men-
geš, zavarovalno polico, št. 874183, izdala
zavarovalnica Tilia. gnz-119121

Stolnik Majda, Ljubljanska cesta 10, Liti-
ja, zavarovalno polico, št. 497916, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnw-119424

Tomanovič Vladimir, Župeča vas 59, Cer-
klje ob Krki, zavarovalno polico, št. 861574,
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izdala zavarovalnica Tilia d.d. gns-119003
Udrih Tomaž, Trubarjeva iulica 29, Ce-

lje, zavarovalno polico, št. 502083, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnv-119325

Vlajić Mile, Klavčičeva ulica 2, Kamnik,
zavarovalno polico, št. AVO 859947, izdala
zavarovalnica Tilia. gnp-119456

Vrhovnik Martin, Gabrče 7, Vrhnika, za-
varovalno polico, št. 740719, izdala zavaro-
valnica Tilia. gnx-119098

Žalik Srečko, Štihova ulica 24, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. AO 478236, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnj-119512

Žižek Simon, Vurberg 137, Spodnji Du-
plek, zavarovalno polico, št. 493286, izda-
la zavarovalnica Slovenica. m-595

Spričevala

Ačko Franček, Kalše 13, Zgornja Pol-
skava, zaključno spričevalo SKSMŠ v Mari-
boru, izdano leta 1976. m-584

Avčin Petra, Vodnikova cesta 84, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika Ljubljana, izdano leta 2001.
gng-119465

Berič david, Zg. Ročica 4, Sv.Ana v
Slov.goricah, spričevalo 1 in 2. razreda OŠ
Sveta Ana, izdano leta 2001 in 2002.
m-588

Bičakčić Edin, Povšetova ulica 36, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Ketteja in
Murna Ljubljana, št. delovodnika 240/95,
št. matičnega lista VII/102, izdano 15. 6.
1995 v Ljubljani. gnp-119306

Bolčina Zvonko, Kovk 2/a, Col, spriče-
valo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje gradbe-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1975, 1976,
1977 in 1978. gnc-119444

Bradeško Maja, Brezula 18/a, Rače,
spričevalo od 1 do 6. razreda OŠ Rače,
izdano leta 1997 do 2002. m-596

Bratušek Mateja, Goriška ulica 19/c,
Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
živilske šole v Mariboru, izdano leta 1990 in
1991. m-591

Bulc Gregor, Jurčkova cesta 49, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Oskar Kova-
čič, št. 58/90, izdano 15. 6. 1990.
gnu-119126

Buletinac Dragan, Kulaši b.b, Prnjavor,
BIH, spričevalo 6. razreda OŠ Jože Moš-
krič v Ljubljani, izdano leta 1990.
gnt-119127

Cafuta Gašper, Dobovičnikova ulica 14,
Vrhnika, spričevalo 3. letnika Šolskega cen-
tra Ljubljana, srednje strojne šole, izdano
leta 2002. gnw-119099

Cizelj Peter, Cesta 4. julija 67, Krško,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole v Brežicah, izdano leta 2000.
gnj-119312

Cug Jasmina, Dolina 21/c, Puconci,
spričevalo 1. letnika Srednje poklicne tek-
stilne šole v Murski Soboti, izdano leta
1996. gnm-119334

Cvitić Željo, Eberlova 7, Zagorje ob Sa-
vi, diplomo Gradbene šole - smer zidar, iz-
dana leta 1988. gny-119297

Dervišević Sanja, Frankovo naselje 175,
Škofja Loka, spričevalo 1. letnika Srednje

šole za farmacijo in zdravstvo v Ljubljani,
izdano leta 1996. gnd-119418

Dolinar Mitja, Podhom 57, Zgornje Gor-
je, spričevalo 1. letnika Srednje lesarske
šole v Škofji Loki, izdano leta 2001.
gnz-119125

Drinič Denis, Gradnikove brigade 16, Vi-
pava, izkaz OŠ Drago Bajc Vipava, izdan v
šolskem letu 1997/98. gnf-119191

Forte Vesna, Pod gozdom 15, Trbovlje,
indeks, št. 11130120162, izdala Poslov-
no-komercialna šola Celje, Višja strokovna
šola. gnr-119429

Fugger Grecs Magda, Bratovševa plo-
ščad 2, Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3., in
4. letnika Gimnazije Ivan Cankar v Ljublja-
ni, izdano na ime Fugger Magda.
gnn-119558

Gabrovšek Boštjan, Za hribom 2, Trzin,
indeks, št. 01001601, izdala Pedagoška
fakulteta v Ljubljani. gnb-119220

Gjuro Vanja, Šolska 14, Slovenska Bis-
trica, indeks, št. 81525342, izdala EPF Ma-
ribor. m-590

Glavica Peter, Borisa Kraigherja 7, La-
ško, zaključno spričevalo Gradbene sred-
nje šole v Mariboru - smer delovodja dimni-
karstva, izdano leta 1988. m-602

Goran Merica, Lendavska 19/a, Murska
Sobota, spričevalo 3. letnika Škofijske kla-
sične gimnazije v Mariboru, izdano leta
2001. gnw-119324

Grašič Zoran, Cesta na Roglo 17/c, Zre-
če, spričevalo št. 465/93, izdala Srednja
kovinarska šola Zreče. gnp-119006

Grbič Zlatka, Cesta revolucije 1/a, Je-
senice, spričevalo o končani OŠ Prežihov
Voranc, izdano leta 1974. gnm-119309

Grosek Darko, Dobriška vas 7, Sloven-
ske Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 1. in 2. letnika Srednje grad-
bene šole, izdano leta 1980 in 1981 in
1982. m-601

Jakovljević Oliver, Cesta na Jezero 13,
Cerknica, spričevalo 2. letnika Center za
permanentno izobraževanje Cene Štupar,
poklic elektroinštalater, izdano leta 1998.
gnm-119459

Jereb Rok, Zgornje Bitnje 180, Žabni-
ca, spričevalo 1. letnika Srednje biotehni-
ške šole Kranj, izdano leta 2001/02.
gnm-119109

Kičin Amir, Cesta revolucije 6, Jeseni-
ce, diplomo Srednje gostinske šole, izdana
leta 1996. gnl-119210

Kladnik Darinka, Poljanska cesta 22/a,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Vzgojiteljske
šole, izdano leta 1968. gnt-119077

Knavs Marta, Črtomirova 25, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Kočevje, iz-
dano leta 1976. gnw-119199

Knavs Marta, Črtomirova 25, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Kočevje, iz-
dano leta 1977. gnv-119200

Knavs Marta, Črtomirova 25, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ko-
čevje, št. 302-66/77, izdano leta 1977.
gnu-119201

Korpnik Anica, Loke 33/b, Mozirje, spri-
čevalo 3. letnika Srednje trgovske šole Ce-
lje, izdano leta 1978. gne-119192

Kovač Borut, Dobrovlje, Dobrava 50,
Zreče, spričevalo o zaključnem izpitu Stroj-
ne tehnične šole v Celju, izdano leta 1997.
gnl-119485

Krmavnar Špela, Laze 57/a, Logatec,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole,
izdano leta 2002. gnv-119100

Kvasnik Mirjana, Cesta 4. maja 70/a,
Cerknica, spričevalo o končani osnovni šo-
li, izdal Prehodni mladinski dom Nove Jarše
v Ljubljani v šolskem letu 1988/89 na ime
Žuža Mirjana. gny-119572

Lakota Kleindienst Martina, Gradnikova
11, Bled, potrdilo o strokovnem izpitu za
zdravstvenega tehnika št. SI-97/29, izdalo
Osnovno zdravstvo Gorenjske v Kranju leta
1997. gnv-119350

Lenarčič Franc, Aškerčeva ulica 9, Mur-
ska Sobota, diplomo Srednja agroživilske
šole Ljubljana, izdana 26. 6. 1987.
gnh-119539

Lončar Matevž, Horjul 131/a, Horjul,
spričevalo 2. letnika Srednje biotehnične
šole v Kranju, izdano leta 2002.
gno-119482

Majerič Maja, Ciglence 2, Spodnji Du-
plek, spričevalo 3. letnika Srednje tekstil-
ne šole v Mariboru, izdano leta 2002.
m-598

Makuc Astrid, Kumarjeva 12, Izola - Iso-
la, diplomo Srednje pedagoške in naravo-
slovno matematične šole Koper, izdana leta
1988. gng-119440

Markič Jasmina, Grgarske ravne 76, Gr-
gar, spričevalo 3. letnika Srednje frizerske
šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
gnw-119174

Markovšek Aleš, Tomšičeva 13, Slovenj
Gradec, spričevalo o končani OŠ Slovenj
Gradec. gnu-119026

Mezek Tomaž, Groharjevo naselje 7,
Škofja Loka, spričevalo 1. in 2. letnika Eko-
nomske šole Kranj, izdano leta 2001 in
2002. gnk-119111

Mozetič Tamara, Tovarniška 3/b, Ajdov-
ščina, maturitetno spričevalo Gimnazije Ju-
rija Vege Idrija, izdano leta 1982.
gny-119322

Mrak Zdravko, Ribno, Savska cesta 21,
Bled, spričevalo 3. in 4. letnika ter diplomo
SSEŠ Kranj, izdano leta 1983 in 1984.
gnt-119202

Mramor Simon, Buče 4, Buče, spriče-
valo o končani OŠ Kozje, izdano
15. 6. 1981. gnn-119008

Muller Mateja, Tesarska 5/a, Kočevje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tek-
stilne, obutvene in gumarske šole Kranj, iz-
dano 29. 8. 1997. gnz-119496

Nadal Tilen, Kvedrova 1, Koper - Capo-
distria, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Nova Gorica, smer živilec - mesar.
gnc-119069

Pavlović Vesna, Ulica Iga Grudna 5,
Ljubljana, potrdilo o strokovni usposoblje-
nosti za trgovskega poslovodjo
št. 899-9898/95, izdano 6. 2. 1997.
gnr-119554

Pavšič Matejka, Vinka Vodopivca 45,
Nova Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu
Izobraževalnega centra Memori d.o.o, Du-
tovlje, izdano leta 2000. gne-119342

Petelin Mirjam, Brezovica pri Borovnici
3, Borovnica, diplomo Gimnazije Poljane,
izdana leta 1990. gng-119090

Picco Danica, Turški vrh 93/a, Zavrč,
spričevalo od 1 do 3. letnika Šolskega cen-
tra Ptuj - prodajalec. gnt-119027
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Pušnik Matej, Brezno 3/d, Laško, spri-
čevalo 3. letnika Srednje tehnične šole Ce-
lje, izdano leta 1994. gny-118997

Ramšak Ivan, Lopata 30, Celje, zaključ-
no spričevalo SŠGT Celje, izdano leta
1994. m-586

Robnik Irena, Blejska Dobrava 40/a,
Blejska Dobrava, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole Jesenice, metalurški te-
hnik, izdano leta 1981, izdano na ime Pin-
tar Irena. gnh-119439

Rozman Anže, Na griču 38, Kranj, šol-
sko spričevalo Ekonomske šole, izdano le-
ta 2002. gnl-119010

Rutar Januška, Ul. svobode 10, Izola -
Isola, spričevalo 3. letnika Srednje uprav-
noadministrativne šole v Kopru - upravni
tehnik, izdano leta 1978. gni-119313

Senčar Suzana, Gajševci 11, Križevci
pri Ljutomeru, spričevalo Križevci pri Lju-
tomeru, izdano 12. 6. 1998. gns-119153

Sila Matevž, Rimska cesta 23, Trebnje,
indeks, št. 43200251, izdala akademija za
glasbo v Ljubljani. gnm-119509

Stergar Matevž, Parižlje 84, Braslovče,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Lava, izda-
no leta 2002. gnb-119120

Strmec Nives, Prisoje 8, Koper - Capo-
distria, spričevalo Srednje ekonomske šo-
le Koper. gnh-119014

Stružnik Gašper, Sorška 24, Kranj, in-
deks, št. 41044114, izdala Fakulteta za or-
ganizacijske vede v Kranju. gnx-119148

Šehič Izabela, Ul. Františka Foita 10,
Velenje, spričevalo 1. letnika Poslovno ko-
mercialne šole Celje. gnl-119043

Šiberl Klemen, Stara cesta 32, Vrhni-
ka, spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2000. gnx-119473

Šimonka Matjaž, Gibina 8/b, Ljutomer,
spričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole
Ruše, izdano leta 1991. gne-119467

Šinkovec Tina, Vodnikova 6, Grosuplje,
indeks, št. 01001496, izdala Pedagoška
fakulteta v Ljubljani. gnd-119093

Škoberne Tanja, Prožinska vas 83, Što-
re, spričevalo 4. letnika Poklcne in tehnič-
ne elektro in kemične šole v Celju, izdano
leta 2001. gnu-119251

Štefe Luka, Aškerčeva ulica 4, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SEUAŠ v
Kranju, izdano leta 2000. gne-119417

Šuštar Kristjan, Sp. Pirniče 23/a, Med-
vode, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljublja-
ni, izdano leta 1991. gnn-119358

Tomić Mario, Malgajeva ulica 18, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 2002.
gni-119338

Tomšič Urška, Javornik 53, Ravne na
Koroškem, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Slovenj Gradcu.
gnz-118996

Tušar Andrej, Reka 1, Cerkno, spriče-
valo EGŠC Branko Brelih Nova Gorica, po-
klic avtomehanik, izdano leta 1982.
gnf-119441

Veber Emica, Belačeva 8, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje trgov-
ske šole v Mariboru, izdano leta 1982.
m-582

Vitežnik Stojan, Podbreg 36/b, Podna-
nos, spričevalo 4. letnika in maturitetno spri-
čevalo Elektrotehniške šole v Ljubljani, Od-

sek za šibki tok, izdano leta 1978.
gng-119490

Vodopivec Aleš, Potok 6, Dornberk, po-
trdilo za usposabljanje za hidravlično napra-
vo št. 1/455, izdano 27. 10. 2000.
gnj-119112

Vrbek Marjan, Hraše 8, Smlednik, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole te-
hničnih strok Litostroj, izdano leta 1971.
gnh-119189

Vrtič Igor, Tavčarjeva 4, Rogaška Slati-
na, diplomo Srednje šole Borisa Kidriča -
kovinsko predelovalna usmerite v Celje,
št. 215, izdana leta 1985 - smer vzdrževa-
lec vozil in strojev. gnj-119020

Vute Sabina, Sp. Slemen 104, Selnica
ob Dravi, spričevalo 4. letnika Srednje kme-
tijske šole Maribor, izdano leta 2002.
m-599

Zadravec Mihaela, Lendavska 8, Mur-
ska Sobota, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
SŠGT Radenci, izdano leta 1992, 1993 in
1994. gns-119203

Zanoškar Klemen, Rusjanov trg 5, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
strojne šole v Ljubljani, izdano leta 1999 in
2000. gnw-119224

Žbontar Zupan Dragica, Partizanska
5/a, Jesenice, spričevalo o končani OŠ
Bled. gnf-119016

Žnuderl Tamara, Frankolovska 11, Mari-
bor, spričevalo 1. letnika Gimnazije in sred-
nje kemijske šole Ruše, izdano leta 2002.
m-583

Ostali preklici

Alibabič Edita, Bilje 64, Renče, delovno
knjižico. gnq-119430

Anasić Janez, Dol. Slaveči 73, Grad, de-
lovno knjižico. gnw-119024

AVTOTRANSPORTI KASTELEC s.p.,
Adamičeva 57, Grosuplje, italijansko dovo-
lilnico, št. 150 in 151. gnc-119219

Barle Franc, Skaručna 20/a, Vodice, iz-
kaznica vojnega invalida za popust pri vožnji
št. 3337, izdana 27. 11. 1995. gnz-119221

Bitenc Jaka, Kunaverjeva ulica 6, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gny-119422

Bolec Evgen, Domanjševci 34, Križevci,
delovno knjižico, reg. št. 50338, ser.
št. 13212, izdala UE Murska Sobota.
gno-119007

BTC D.D.LJUBLJANA, Šmartinska 152,
Ljubljana, licenco,
št. 0000439/00441/237 za vozilo IVECO
100 E 18, reg. oznaka LJ E8 - 50F, izdana
4. 12. 2002. gnu-119051

Car Damir, C.B.E. 13, Metlika, licenco
št. 01002600 z dne 24. 9. 2002, izdanla
OZS za vozilo Zastava 80.12D z reg. ozna-
ko NM P6-239. gns-119103

Cepuš Mojca, Opekarniška 12, Celje,
študentsko izkaznico, št. 50200121, izdala
Teološka fakulteta v Ljubljani. gnj-119537

Cotič Maša, Brkinska 20, Izola - Isola,
študentsko izkaznico, št. 25006333, izda-
la Fakulteta za arhitekturo. gnl-119035

Damiš Marija s.p., Jablance 18, Zgornja
Korena, licenco št. 007759 za tovorno vo-
zilo z reg. oznako MB P2-054, izdano 2. 8.
2001 pri Obrtni zbornici Slovenije.
gnm-119013

Dešman Franc, Planina 14, Ljubno ob
Savinji, potrdilo o opravljenem tečaju za
traktorje in traktorske priključke ter moto-
kultivatorje in delovne stroje pri kmetijski
gospodinjski šoli Šentjur pri Celju, izdano
leta 1998. gnk-119290

DIJAŠKI DOM VIČ, Gerbičeva 51, Ljub-
ljana, kotelno knjižico tlačne posode
št. 0867. gnn-119087

DUBY LINE d.o.o., Mednarodni tran-
sport in trgovina, Benčičeva 2, Koper - Ca-
podistria, francosko - zeleno dovolilnico za
mednarodne prevoze v cestnem prometu
št. 061289 za leto 2002. gnq-119305

Ereš Petra, Kocbekova 16, Brežice, štu-
dentsko izkaznico, št. 71001174, izdala Bi-
otehniška fakulteta. gng-119340

Erkić Aleksander, Stantetova 17, Vele-
nje, študentsko izkaznico, št. 93476901.
m-597

Gašič Aleš, Puntarjeva 6, Koper - Capo-
distria, delovno knjižico. gnj-119012

GEOR D.O.O., Elerji 27, Škofije, vpisni
list za čoln, št. 02/03-4105/97, izdan 2. 7.
1997. gnt-119252

Godec Manca, Zidanškova ulica 5, Pra-
gersko, študentsko izkaznico,
št. 41960164, izdala Medicinska fakulteta.
gnt-119552

Grdešič Nada, Breznik 10, Dragatuš, di-
jaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola v Ljubljani. gnz-119571

Hrdlička Rok, Cankarjeva cesta 45/a,
Kamnik, delovno knjižico, reg. št. 16046,
izdala občina Kamnik. gns-119128

Ignić Radomir, Ulica Tonče Dežmanove
10, Kranj, delovno knjižico. gnx-119023

Javno podjetje LPP d.o.o., Celovška ce-
sta 160, Ljubljana, izvod licence za vozilo z
reg št. LJ - LPP593 z veljavnostjo do
23. 12. 2007, serijska št. G 1005228, iz-
dala GZS. gnl-119085

Juvan David, CKS 16, Litija, študentsko
izkaznico, št. 19350591, izdala Ekonomska
fakulteta v Ljubljani. gnw-119374

Kalazić Ivo, Liškova 70, Murska Sobota,
študentsko izkaznico, št. 71134506. m-585

Kastner Nejc, Milavčeva 43, Brežice,
študentsko izkaznico, št. 71001364, izdala
Biotehniška fakulteta. gnh-119339

Kerin Roman s.p., Pod lipami 34, Celje,
licenco št. 5104, izdana 5. 1. 1998 pri
OZS. gne-119442

Konc Klemen, Visoko 90, Visoko, de-
lovno knjižico št. 0420223, reg.
št. 864/98, izdana 20. 10. 1998 v Kranju.
gnn-119108

Koprivc Kristina, Prežihova 12, Brežice,
delovno knjižico. gno-119107

Kos Ivan, Brezina 42/a, Brežice, orožni
list št. 0118721. gnn-119308

Krivec Miran, Ljubljanska cesta 89,
Domžale, delovno knjižico. gnz-119521

Lang Marjan s.p. - avtoprevozništvo, Pu-
ževci 24/a, Bodonci, dovolilnici, št. 9342,
izdana dne 26. 6. 2001, izdala OZS.
gnh-119114

Lokar Jana, Mošnje 51, Radovljica, štu-
dentsko izkaznico, št. 71000647, izdala Bi-
otehniška fakulteta. gnm-119209

Luka Koper INPO d.o.o., Vojkovo na-
brežje 38, Koper - Capodistria, potrdilo za
registracijo uvoženega vozila Mercedes
Benz, Sprinter 411 CDI šasija, št. šasije:
WDB 904612 1R 133764, ocarinjeno po
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carinski deklaraciji št. 5916, z dne 9. 5.
2000. gnv-119000

LUPI d.o.o., Hrastarjeva 6, Medvode,
licenco za opravljanje prevozov
št. 0002435/77, izdana 31. 3. 1999 za vo-
zilo Peugeot Boxer 2.5 D z reg. oznako LJ
V9-04V. gnv-119050

Mašić Husein, Zaboršt, Krumperška uli-
ca 12/b, Domžale, delovno knjižico.
gne-119217

Mavrič Jasmina, Trpinova 18, Ruše, de-
lovno knjižico, reg. št. 184/95, serija A
0295677. m-592

Perak Ana, Kališka 18, Kranj, študent-
sko izkaznico, št. 19833980, izdala Eko-
nomska fakulteta. gny-119547

Perger Lena, Koroška cesta 118, Mari-
bor, študentsko izkaznico, št. 41960074, iz-
dala Medicinska fakulteta. gny-119347

Peterlin Borut, Brilejeva ulica 3, Ljublja-
na, vpisni list za čoln št. 02/03-1405/79,
izdan 28. 6. 1979. gno-119532

Petrovič Thomas, Novo naselje 13/a,
Hoče, delovno knjižico, št. 19220. m-593

Plesec Franc s.p., Brilejeva 6, Ljublja-
na, licenco št. 008361 za vozilo Zastava

50.8 AD z reg. oznako LJ 53-50M, izdana
6. 4. 1999 pri OZS. gnm-119359

Podlipnik Franci, Koroška cesta 4/a, Tr-
žič, delovno knjižico. gnr-119204

Pokleka Hida, Bernetičeva 20, Koper -
Capodistria, delovno knjižico. gnl-119110

SAM Ttransport d.o.o., Senožeče
104/k, Senožeče, italijansko bilateralno do-
volilnico (380/02) št. 003686, izdana 3. 1.
2003 pri Gospodarski zbornici Slovenije.
gns-119428

Savinšek Nika, Murova 4, Jesenice, štu-
dentsko izkaznico, št. 21015588, izdala
FDV v Ljubljani. gnt-119452

Slivnik Jure, Valvazorjeva 9, Bled, štu-
dentsko izkaznico, št. 42268301, izdala
Akademija za likovno umetnost v Ljubljani.
gnv-119225

Smole Antonija, Cankarjeva 4, Celje, de-
lovno knjižico. gnl-119310

Šekoranja Franc, Bizeljska cesta 72, Bi-
zeljsko, delovno knjižico. gnj-119487

Šekoranja Rezika, Bizeljska cesta 72,
Bizeljsko, delovno knjižico. gnk-119486

Širaj Nadja, Vodovodna 41, Rakek, štu-
dentsko izkaznico, št. 19759021, izdala

Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnq-119030

Špacapan Polona, Ošlje 2/a, Šempe-
ter pri Gorici, študentsko izkaznico,
št. 01096140, izdala Pedagoška fakulteta
v Ljubljani. gnr-119483

Ticha Lucie, Podlubnik 195, Škofja Lo-
ka, delovno knjižico. gnp-119581

Tosić Skender, Jemčeva cesta 21/a,
Trzin, delovno knjižico. gnw-119299

Voglar Dušan s.p. - avtoprevozništvo,
Makedonska ulica 39/b, Maribor, licenco,
št. 003386/3951/03— BGD74/2002 z
dne 27. 11. 2002 izdana pri Obrtni zborni-
ci Slovenije. gnh-119139

Zalar Jure, Trg 9, Prevalje, delovno knji-
žico. gnh-119214

Zamuda Leonida, Kamnogoriška 43,
Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 18990162, izdala Filozofska fakulteta.
gnz-119271

Žagar Milak s.p., Skopska 8, Ljubljana,
licenco, št. 006508/6497 LM 56/1998,
izdana 10. 2. 1998, ser. št. 7128 pri OZS.
gnf-119141
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PRAVKAR IZŠLO

UREJANJE PROSTORA
•

GRADITEV OBJEKTOV
z uvz uvz uvz uvz uvodnimi poodnimi poodnimi poodnimi poodnimi pojasnilijasnilijasnilijasnilijasnili
• Predgovor: mag. Janez Kopač, minister
• ZAKON O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-1)ZAKON O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-1)ZAKON O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-1)ZAKON O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-1)ZAKON O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-1)

• Uvodna pojasnila: Niko Vladimirov, Alenka Kumer, Mojca Štritof-Brus
• Stvarno kazalo: mag. Andrej Prelovšek

• ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1)ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1)ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1)ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1)ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1)
• Uvodna pojasnila: Tomaž M. Jeglič
• Stvarno kazalo: Sabina Šerko

Norme lahko prebudijo visoka pričakovanja, ne morejo jih pa zagotoviti, je moto, s katerim so
avtorji uvodnih pojasnil pospremili svoje prispevke. Zelo podrobni uvodi strokovnjakov
Ministrstva za okolje, prostor in energijo želijo prispevati prav k temu, da bi izvajanje norm o
urejanju prostora in graditvi objektov doseglo čim višjo raven omenjenih pričakovanj.
Uvodna pojasnila v preprostem jeziku odgovarjajo na vprašanja, kako mora potekati prostorsko
načrtovanje, kateri so državni in občinski prostorski akti, kako poteka razlastitev, kako morajo
biti opremljena zemljišča za gradnjo, kakor tudi: kaj zahteva zakon o graditvi objektov pri
projektiranju, v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, kaj pri gradnji in kako je z izdajo
uporabnega dovoljenja.
Knjiga v velikosti 14 x 20 cm (A5 format), skupaj s podrobnima stvarnima kazaloma k obema
zakonoma, obsega kar 520 strani.
Cena: 10621 broširane izdaje 6900 6900 6900 6900 6900 SIT

10622 vezane 7600 7600 7600 7600 7600 SIT
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http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 000001/4251/4251/4251/4251/425 1111144444 1111188888

S tem nepreklicno naročam

· Urejanje prostora • Graditev objektov

– 10621 broširana izdaja 69006900690069006900 SIT z DDV Štev. izvodov

– 10622 vezana izdaja 77777600600600600600 SIT z DDV Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka

DaDaDaDaDavčni zavčni zavčni zavčni zavčni zavvvvvezanecezanecezanecezanecezanec ! DDDDDA A A A A ! NENENENENE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe
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