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Ljubljana, petek

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo
predhodnega razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 35100-1/00
Ob-95281
1. Naročnik: Občina Idrija.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,
5280 Idrija, tel./faks 05/37-34-500,
05/37-34-531.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: gradnja podružnice šole in vrtca Godovič.
4. Kraj dobave: Občina Idrija, naselje
Godovič.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: junij 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Služba za družbene dejavnosti, Zdenka Šturm,
tel. 05/37-34-516.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 5. 2003.
Občina Idrija
Št. 26810-20/2003
Ob-95309
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, tel. 02/234-14-12, faks
02/234-14-52, el. naslov: dzp-info@gov.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: obnova odseka od
postaje Poljčane do km 563+346 in
obnova tirov 1, 2 in 3 na postaji Ponikva.
4. Kraj dobave: proga Ljubljana–Zidani
Most–Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: september 2003.
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6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet, Mojca Zemljarič Bajec, Kopitarjeva
5, 2000 Maribor.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 5. 2003.
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet
Št. 26810-11/2003-0202
Ob-95310
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, tel. 02/234-14-12, faks
02/234-14-52, el. naslov: dzp-info@gov.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: modernizacija odseka proge Ormož–Murska Sobota –
LOT-3 “Rekonstrukcija postaj Ivanjkovci
(II. faza) in Beltinci“.
4. Kraj dobave: proga Ormož–Murska
Sobota.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: september 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet, Mojca Zemljarič Bajec, Kopitarjeva
5, 2000 Maribor.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 5. 2003.
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet
Št. 26810-21/2003-0202
Ob-95311
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, tel. 02/234-14-12, faks
02/234-14-52, el. naslov: dzp-info@gov.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: sanacija levega rečnega opornika železniškega mostu čez
Dravo v Mariboru.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: oktober 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet, Mojca Zemljarič Bajec, Kopitarjeva
5, 2000 Maribor.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
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8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 5. 2003.
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet
Št. 26810-25/2003-0407
Ob-95528
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, tel. 02/234-14-12, faks
02/234-14-52, el. naslov: dzp-info@gov.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: projektna dokumentacija za projekt “Modernizacija
železniške proge Pragersko–Ptuj–Ormož / 1. faza“.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: julij 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet, Kristijan Novak, Kopitarjeva 5,
2000 Maribor.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet
Št. 351-03-2/00-4
Ob-95409
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 2250
Ptuj,
tel.
02/748-29-99,
faks
02/748-29-98.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: rekonstrukcija in
novogradnja OŠ Olge Meglič na Ptuju
(rušitev in gradbenoobrtniška dela).
4. Kraj dobave: Ptuj, Prešernova 31.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: začetek junija 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mestna občina Ptuj, Oddelek za družbene dejavnosti, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Ivan Vidovič.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Mestna občina Ptuj
Št. 404-01-98/2003, 11/2003 Ob-95433
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v svojem imenu ter v imenu in po pooblastilu
vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji.
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2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne fronte 13, Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: nabava, dobava in
garancijsko vzdrževanje računalniške
opreme v predvidenih okvirnih količinah: od 6000 do 7000 osebnih računalnikov z zasloni, od 500 do 650 prenosnih računalnikov, od 500 do 700 digitalnih fotoaparatov, od 450 do 650
digitalnih projektorjev, od 25 do 50
mrežnih tiskalnikov in od 20 do 50 kompletov opreme za videokonference.
4. Kraj dobave: vzgojno-izobraževalni
zavodi na območju Republike Slovenije.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: junij 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Trg
Osvobodilne fronte 13, Janez Čač, tel.
01/478-46-00, faks 01/478-47-19, e-mail: janez.cac@gov.si.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: izbrani dobavitelj bo za
vsak vzgojno-izobraževalni zavod sklenil tristransko pogodbo, pri čemer bo del sredstev (okvirno polovica) financiran s strani
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, preostanek pa s strani vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki mu bo dobavljena oprema.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 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
Obvestilo
Ob-95642
V Uradnem listu RS, št. 42 z dne 9. 5.
2003, Ob-93455, je bil objavljen javni razpis za oddajo naročila po odprtem postopku “Dobava premoga“.
Naročnik je dne 2. 6. 2003 spremenil
razpisno dokumentacijo, spremembe razpisne dokumentacije pa je posredoval vsem,
ki so prejeli razpisno dokumentacijo.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Ob-95243
1. Naročnik: Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake.
2. Naslov naročnika: Izlake 4, 1411
Izlake,
tel.
03/56-74-261,
faks
03/56-79-180, e-naslov: tajnistvo.ikavcica@guest.arnes.si.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: možnost oddaje sukcesivne dobave živil po naslednjih skupinah živil:
I. mleko in mlečni izdelki ter margarina,
II. sveže meso in perutnina ter jajca,
III. mesni izdelki,
IV. ribe,
V. sveža zelenjava in sadje,
VI. sadni sokovi in sirupi,
VII. zamrznjeni izdelki in živila,
VIII. kruh in pekovsko pecivo,
IX. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: OŠ Ivana Kavčiča Izlake
in PŠ Mlinše.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek takoj po podpisu pogodbe, do dne 30. 6.
2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo OŠ
Ivana Kavčiča, pri Alenki Aničin, vsak delovnik od 9. do 12. ure, dodatne informacije pri odvetnici Staši Lepej, na tel.
03/56-68-744.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dne 27. 6.
2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumentacije je 7.000 SIT (20% DDV je vključen v
ceno), znesek ponudniki nakažejo na TR št.
01342-6030687404.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 6. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: OŠ Ivana Kavčiča Izlake, Izlake 4.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 6. 2003 ob 10. uri v prostorih
OŠ Ivana Kavčiča Izlake.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov, 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
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni so v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: po poteku roka za
oddajo ponudbe ponudniki ne smejo več
umakniti ali spremeniti ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
kvaliteta izdelkov.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2003.
OŠ Ivana Kavčiča Izlake
Št. 1/2003
Ob-95274
1. Naročnik: Osnovna šola Poljčane.
2. Naslov naročnika: Dravinjska c. 26,
2319 Poljčane, tel. 02/829-50-30, faks
02/829-50-31.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
prehrambeni izdelki.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dobavitelji lahko ponudijo vse artikle
iz sklopov ali vse artikle iz posameznega
sklopa:
1. mleko in mlečni izdelki - 3,200.000
SIT,
2. meso - 6,600.000 SIT,
3. mesni izdelki - 2,000.000 SIT,
4. ribe in konzervirane ribe - 400.000
SIT,
5. jajca - 200.000 SIT,
6. krompir - 500.000 SIT,
7. sveža zelenjava in sadje - 2,400.000
SIT,
8. konzervirano sadje - 600.000 SIT,
9. zmrznjena in konzervirana zelenjava 500.000 SIT,
10. sadni sokovi - 400.000 SIT,
11. zmrznjeni izdelki iz testa - 900.000
SIT,
12. žita, mlevski izdelki, testenine 800.000 SIT,
13. slaščičarsko pecivo - 600.000 SIT,
14. kruh in pekovsko pecivo 3.200.000 SIT,
15. olje in ostalo prehrambeno blago 3.600.000 SIT.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Poljčane,
Dravinjska c. 26, 2319 Poljčane.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 21. 8.
2003 do 20. 8. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: računovodstvo Osnovne šole Poljčane, Fanika Starovasnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro ob predložitvi pooblastila
in dokazila o vplačilu stroškov dokumentacije na podračun šole, lahko pa ponudniki
po predložitvi dokazila o vplačilu stroškov
dokumentacije zahtevajo, da se jim dokumentacija pošlje po pošti, po elektronski
pošti ali na disketi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena 14.400 SIT (vsebuje
DDV), plačilo na podračun pri UJP Slov.
Bistrica št.: 01313-6030680095.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 7. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Poljčane, Dravinjska c. 26, 2319 Poljčane - računovodstvo.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: petek, 9. 7. 2003, ob 9. uri, v pisarni ravnatelja Osnovne šole Poljčane.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni zahtevano.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30dnevni 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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahteve opredeljuje razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 20. 9.
2003, odločitev bo sprejeta predvidoma do
20. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena - 85 točk,
– celovitost ponudbe - 5 točk,
– kvaliteta - 3 točke,
– plačilni rok - 2 točki,
– dodatne ugodnosti - 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 5. 2003.
Osnovna šola Poljčane
Št. 514-1/2002-3113
Ob-95299
1. Naročnik: Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50,
Ljubljana, tel. 01/478-52-70, faks
01/478-54-70, e-mail: ursiks@gov.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: urinski
testi za ugotavljanje prisotnosti drog v
telesu.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: zavodi za prestajanje
kazni zapora.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 16. 7.
2003 dalje za obdobje enega leta.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna
dokumentacijo je na voljo na spletni strani
http://www2.gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf
(poglavje javna naročila – blago), dodatne
informacije pri Živi Zor na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: /
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 7. 2003 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: naslov naročnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 7. 2003 ob 9. uri v sejni sobi naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
90 dni, odločitev o oddaji naročila: 8. 7.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2003.
Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij
Št. 2206
Ob-95392
1. Naročnik: Javno podjetje Javne naprave d.o.o.
2. Naslov naročnika: Javne naprave
d.o.o. Teharska c. 49, 3000 Celje; tel.
03/425-64-00, faks 03/425-64-12.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
dveh delovnih vozil za zbiranje in prevoz odpadkov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: možnost ponudbe vsakega vozila posebej.
4. Kraj dobave: Javne naprave, d.o.o.,
Teharska c. 49, Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
čas dobave je december 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javne naprave
d.o.o., Teharska c. 49, 3000 Celje, Meta
Širca ali Janez Karo (tel. 03/425-64-00,
faks 03/425-64-12).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 10. uro do 1. 7. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT vključno z DDV je potrebno nakazati na transakcijski račun Javnih naprav, d.o.o., Teharska
c. 49, 3000 Celje, št. 06000-0141787818
pri Banki Celje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 1. 7. 2003 do
10 ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javne naprave d.o.o., Teharska c. 49, 3000 Celje (Širca Meta).
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 7. 2003 ob 10.30, v sejni sobi
Javnih naprav.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
5% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do
15. 9. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 15. 9. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 30. 7.
2003 .
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ustreznost tehničnim zahtevam 40%,
– cena 40%,
– dobavni rok 10%,
– plačilni pogoji 5%,
– garancija 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu lahko dobijo ponudniki na naslovu Javne naprave (Janez Karo).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2003.
Javne naprave, d.o.o.,
Celje
Ob-95394
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310 Izola, tel. 05/660-64-30, faks 05/660-63-05.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
kurilnega olja.
(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
Izola.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: naročnik bo
z izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo za
obdobje treh let.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: dokumentacija se lahko zahteva v tajništvu, pri Biserki
Benedetti, dipl. upr. org., v 3. nadstropju
na naslovu naročnika, dodatne informacije
o razpisu dobijo zainteresirani samo pisno
pri Rudi Benko, univ. dipl. ekon., najkasneje pet dni pred potekom roka za predložitev
ponudb.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni

Stran

3056 / Št. 53-54 / 6. 6. 2003

dan, do roka za oddajo ponudb, med 8. in
16. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV vključen),
plačilo na TRR 01100-6030277118.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 18. 7.
2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Izola, Polje
35, 6310 Izola, uprava – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 7. 2003 ob 11. uri v sejni sobi v
I. nadstropju bolnišnice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
minimalni plačilni rok je 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 18. 10. 2003; predvideni datum odločitve – 25. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 90%,
– plačilni pogoji 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
okvirna
ocenjena
vrednost
80,000.000 SIT/leto.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
19. Datum prejema zahteve za objavo: /
Splošna bolnišnica Izola
Št. 414-07/97-1/5
Ob-95411
1. Naročnik: Republika Slovenija, Državni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-96-81 (Matjaž Vovk),
faks 01/478-94-03, elektronski naslov: matjaz.vovk@dz-rs.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
prehrambenega blaga – živil za potrebe
restavracije Državnega zbora Republike Slovenije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se lahko odda v celoti ali po
posameznih sklopih: I. sklop: mleko in
mlečni izdelki; II. sklop: zmrznjena zelenjava, zmrznjena pripravljena živila iz testa
in zelenjave, zmrznjene ribe in zmrznjeni
morski sadeži; III. sklop: sveže meso (porcijsko), zmrznjena drobovina (vampi), suhomesnati izdelki in poltrajni mesni izdelki;
IV. sklop: mlevski izdelki, riž, testenine, pripravljena živila iz testa, konzervirana zelenjava, maščobe, sveža zelenjava in sveže
sadje.
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4. Kraj dobave: Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvidoma
od 15. 7. 2003 do 31. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija, Državni zbor, Oddelek za investicije in vzdrževanje (Matjaž Vovk), Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana. Dodatne
informacije daje Milan Rodošek, tel.
01/478-97-80.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT (z DDV) na
transakcijski račun št. 01100-6370121177,
sklic 28-12114-714199-2003 s plačilnim
nalogom.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 6. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Državni zbor, Oddelek za investicije in vzdrževanje (Matjaž Vovk), Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 6. 2003 ob 13. uri v prostorih
državnega zbora, Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančna zavarovanja niso zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo 30 dni po prejemu posameznega računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 8. 2003; predvideni datum odločitve je 7. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
brez DDV je 30,000.000 SIT, od tega:
I. sklop: 5,000.000 SIT; II. sklop:
5,000.000 SIT; III. sklop: 10,000.000 SIT;
IV. sklop: 10,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Republika Slovenija
Državni zbor
Št. 404-08-173/2003
Ob-95429
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.

Pooblaščenec za izvedbo postopka oddaje javnega naročila in izbiro najugodnejšega ponudnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje.
Naslov pooblaščenca: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: specialna vozila za reševanje ob nesrečah v
predorih: šest vozil.
Tehnični podatki in zahteve
1. Vozilo
1.1 Dimenzije
– posadka:1+5
– dolžina: maks. 7500 mm
– širina: maks. 2500 mm
– višina: maks. 3450 mm
– minimalni premer kroga obračanja:
maks. 18m
– dejanska skupna bruto masa vozila
(posadka, oprema, gasilna sredstva...):
maks. 15 t
– barva vozila v skladu z DIN 14500 in
tipizacijo Gasilske zveze Slovenije
1.2. Luči, opozorilni signali
1.2.1. Osnovna razsvetljava (vse luči na
vozilu morajo biti skladne s cestno prometnimi predpisi in zaščitene proti udarcem mreža)
– klasični žarometi
– žarometi za meglo
– označevalne luči
1.2.2. Izboljšana osnovna razsvetljava
(ne sme odstopati od zahtev cestno prometnih predpisov)
– točkasti žaromet spredaj (DIN 14644)
– 1 kos
– točkasti žaromet zadaj (DIN 14644) –
1 kos
– iskalni žaromet v kabini (DIN 14644) –
1 kos
1.2.3. Svetlobni in zvočni opozorilni signali (vsi skladni s cestno prometnimi predpisi)
– na strehi kabine modre rotacijske luči
(možnost izklopa zadnje) – DIN 14621
– na sprednjem delu vozila vgrajene modre bliskavice (zaščitene z zaščitno mrežo)
– DIN 14620
– na zadnji strani vgrajena signalna letev
(most) za usmerjanje prometa (možnost utripanja na levo, na desno, izmenično ali vse
hkrati)
– opozorilne intervalne sirene (nameščene na strehi ali na primernem drugem mestu) – DIN 14610
1.3. Posebne zahteve
– višina težišča pri dejanski skupni bruto
masi vozila (v mm)
– sistem za samozaščitno hlajenje vozila
na spodnjem delu vozila
– avtomatsko nastavljive verige pod zadnjimi kolesi
– hitro odklopno stikalo za električni odklop celotnega vozila od akumulatorja, kombinirano s polnilcem za zavore in sklopko
(pri mali napetosti 24/24 V) – odklopno stikalo akumulatorja ne sme odklopiti opreme
kot je svetilka, kamera,…
2. Podvozje
2.1. Splošno
– vrsta podvozja (gasilska, kiper, gozdarska izvedba)
– tip podvozja
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– masa podvozja brez kabine [kg]
– masa podvozja s kabino [kg]
– skupna dovoljena masa
2.2. Pogon
– vrsta pogona (4x4)
– šest stopenjski ročni sinhronski menjalnik
– možnost blokade diferencialov
2.3. Stranski odgon
– hlajen
– možnost vklopa v kabini in ob črpalki
2.4. Vzmetenje
– ojačano vzmetenje
– stabilizatorji za ekstremne razmere
vožnje na obeh oseh
2.5. Krmiljenje
– servo volan
2.6. Kolesa
– dimenzija koles 275/70 x 22,5, dvosledna na zadnji osi
– kovinska platišča
– zaščita pritrdilnih matic na prvih kolesih
2.7. Zavore
– ABS sistem zaviranja
– bobnaste na vseh kolesih
– avtomatska nastavitev
– ojačane (10 bar)
– delovanje ročne zavore na vsa kolesa
– ogrevan sušilec zraka zavor
2.8. Motor
– ustrezanje motorja EURO 3 predpisom
– ojačana motorna zavora
– prostornina motorja (v ccm)
– moč motorja (v kW)
– moč motorja na tono dejanske skupne
bruto mase vozila (posadka, oprema, gasilna sredstva...): min 13,5 kW/t
– rešen problem oskrbe motorja vozila s
potrebnim zrakom v primeru pomanjkanja
zraka
– zagotovljen čas pravilnega delovanja
motorja v primeru pomanjkanja zraka: min
15 minut
2.9. Kabina
– zaščita proti drsenju (tla)
– ročaji za oprijem med vožnjo, vstopanje in izstopanje iz vozila
– omogočeno biti lahko čiščenje in vzdrževanje
– mikrofilter za zrak z možnostjo nastavitve kroženja zraka samo znotraj
– električno krmiljena ogledala na voznikovi in sovoznikovi strani
– dodatna ogledala na desni strani za
sprednje in zadnje spodnje dele vozila (rampno ogledalo)
– senčnik pritrjen nad vetrobransko
steklo
– integrirani nosilci dihalnih aparatov v
kabini vozila za vso posadko, za voznika
nameščen poleg voznika
– vgrajena merilnika za nivo vode in penila v rezervoarjih
– vgrajen manometer za monitor
– svetlobni signal ob odprtih vratih ali
žaluzijah nadgradnje
– možnost zagona črpalke iz kabine
– možnost krmiljenja črpalke iz kabine
– možnost krmiljenja monitorja iz kabine
2.10. Priključki
2.10.1. dvojna pritrdilna mesta za vleko
vozila (spredaj in zadaj prirejeno dejanski
skupni bruto masi vozila)
2.10.2. naprava za vleko

– hidravlični pogon
– vlečna sila: min 70 kN
– vlečno vitlo pritrjeno zadaj
– premer pletenice: 14 mm
– dolžina pletenice: 60 m
– izhod pletenice: spredaj
– možnost krmiljenja iz vozila in ob vozilu
2.10.3. avtomatski vlečni priklop z ABS
spojko
– vlečna sila: min 50 kN
– priklopna instalacija: 12 V in 24 V
– možnost priklopa dvocevnega dvokrožnega sistema zaviranja prikolice z ABS
spojko
3. Nadgradnja
3.1. Izvedba:
– samonosna aluminjasta konstrukcija
– pohodna streha nadgradnje
– dostop na streho vozila z lestvijo na
zadnjem desnem delu vozila
– izvedeno odtekanje vode s strehe vozila, spredaj ali zadaj, nemoteče za uporabnike
– zapiranje stranskih boksov za opremo
izvedeno s po tremi žaluzijami, vzporedno
na vsaki strani vozila
– zapiranje zadnjega boksa z vrati, ki odprta služijo tudi kot streha za strojnika
– dosegljiva namestitev opreme, razporejena v vrtljive ali izvlečne stene (predale),
morebitni zgornji predal se mora izvleči in
ponižati
– na obeh straneh nadgradnje vgrajen
zunanji optični kazalnik nivoja gasilnih tekočin
3.2. Osvetlitev:
– neonske luči z zaščito pred udarci in
vodo
– osvetlitev zunanjosti nadgradnje
– osvetlitev notranjosti nadgradnje
– osvetlitev pohodne strehe
3.3. Ostalo:
– masa nadgradnje (brez opreme) v kg
– število nevgrajenih kosov opreme
težjih od 20 kg, nameščenih višje kot
1500 mm nad podlago pri skupni bruto
masi vozila: 0 kosov
4. Naprave in oprema
4.1 Gasilsko tehnične naprave
4.1.1. Vgrajene naprave
4.1.1.1. Rezervoarji
Rezervovarji za gasilne tekočine morajo
biti iz umetnih mas.
– rezervoar za vodo: 2500 l (polnjenje
bočno zadaj 2x)
– rezervoar za penilo: do 250 l (polnjenje pod tlakom preko posebnega voda)
4.1.1.2. Črpalka
Visokotlačna večstopenjska kombinirana
črpalka: pretok min 2400 l pri 10 bar in min
400 l pri 40 bar in 3 m sesalne višine (DIN
14420)
– imeti mora samodejno odsesovalno
napravo (batni ali trokomat sistem odsesavanja)
– črpalka mora biti gnana z motorjem
vozila
– zagon motorja vozila in črpalke iz vozila in ob črpalki
– krmiljenje črpalke iz kabine in ob
vozilu
– avtomatski vklop, ki zaporedno omogoča avtomatsko aktiviranje sklopke, vklop
pogona in odpiranje ventila na rezervoarju
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– možnost popolnega ročnega krmiljenja črpalke (onemogočeno mora biti hkratno delovanje)
– vgrajena naprava za mešanje pene z
možnostjo proporcialnega dodajanja penilnega sredstva (v primeru, da je na nizkotlačnem vodu voda, je na visokotlačnem vodu možnost uporabe pene) ter nastavitvijo
doziranja (od 3 do 6%) in vgrajen dozator
penilnega sredstva v visokotlačni vod
– možnost sesanja penilnega sredstva iz
lastnega rezervoarja in iz tujega vira (spojka
za napajanje iz tujega vira mora biti nameščena na zadnjem zunanjem delu vozila)
– ventil za dovod vode v črpalko mora
biti pnevmatsko krmiljen
– vgrajen sistem za izpihovanje vode iz
črpalke
– 4B tlačna izliva nameščena zadaj-zunaj na levi in desni strani
– vgrajen sistem toplotne zaščite, ki pri
prekomerno povečani temperaturi, škodljivi za črpalko, vklopi opozorilno luč (alarmni sistem) ter preusmeri vodo nazaj v rezervoar
– na konzoli mora imeti stikalo za možnost ročnega odpiranja ventila za pretok vode v rezervoar
– regulator tlaka vode, ki neodvisno od
prevzete količine vode z reguliranjem števila obratov motorja (črpalke) vzdržuje konstanten tlak
– armaturna plošča črpalke (s protihrupno zaščito) mora imeti: manometera za
normalni in visoki tlak, vakummeter, merilnik nivoja vode in penila, merilnik dela črpalke
– na konzoli opozorilna lučka za kontrolo temperature črpalke
– spojka za napajanje iz tujega vira mora
biti nameščena na zadnjem zunanjem delu
vozila
4.1.1.3. Naprave za gašenje
Monitor za gašenje; nastavljivi pretok;
možnost delovanja med vožnjo; nameščen
na nadgradnji; krmiljen iz kabine vozila ter
ročnim upravljanjem iz nadgradnje (onemogočeno hkratno delovanje)
– maks. domet curka pri 0o v m
– kapaciteta: 800 do 2000 l/min
– možnost gašenja z vodo in peno
Hitronapadalni napravi, vgrajeni na vsaki
bočni strani zgoraj po ena, dolžine cevi vsaj
60 m: 2 kom po min 60 m
– speljani preko valjev
– z ročnikom: 200 l/min, 40 bar
– in nastavkom za peno
– navijaka z motorno gnanim sistemom
za navijanje hitronapadalne cevi – 2 kom
– pod navijakoma morata biti ustrezno
nameščeni koriti za odvajanje vode
4.1.1.4. Oprema za zagotavljanje električne energije
Vgrajen električni agregat moči nad
8 kVA (DIN 14685/6280)
4.1.1.5. Oprema za razsvetljevanje
Jambor za razsvetljavo – vgrajen, pnevmatski: 1 kom
– žarometi na jamboru – 4 kom, moč
1000 W
– vklop luči na jamboru naj bo posamičen in skupen
– električno krmiljenje jambora
– končno stikalo za zaustavitev ob dotiku stropa
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– avtomatska spustitev stolpa ob sprostitvi ročne zavore
4.1.1.6. Banka zraka
4.1.1.6.1. Banka zraka za dihanje posadke in rešenih oseb
– zagotovljen čas uporabe pri polni obremenitvi (v minutah)
– volumen banke zraka za posadko in
rešene osebe: min 30.000 l
– dvostopenjska izvedba (razmerje
I. stopnja: II. za umik = 3 : 1)
– avtomatski preklop na drugo stopnjo
– ob preklopu na II.st. avtomatsko aktiviranje zvočnega in svetlobnega signala
– priključki reševalnih mas: 2 kosa x 5
– priključki za hitro polnjenje IDA: 2 kosa
4.1.1.6.2. Zaloga zraka za delovanje
motorja v primeru pomanjkanja zraka (za
min 5 minut)
– volumen banke zraka za delovanje motorja v primeru pomanjkanja zraka v l
– dvostopenjska izvedba (razmerje I. stopnja: II. za umik = 3 : 1)
– avtomatski preklop na drugo stopnjo
– ob preklopu na II. st. avtomatsko aktiviranje zvočnega in svetlobnega signala
4.1.2. Nevgrajene naprave
4.1.2.1 Ročna infrardeča kamera za
iskanje ponesrečencev (polnilec 12 V – ki
omogoča “polnjenje in praznjenje“, rezervna baterija, baterije NiMn) 2 kosa – Ni
predmet javnega razpisa DARS/MORS
153/2003-ODP; ponudnik mora predvideti
prostor za shranjevanje in polnjenje le-teh
v vozilu!
4.1.2.2 Ročni zložljiv voziček za prevoz
opreme (nosila DIN 13024, naprave in opremo za reševanje DIN 14751) za primer, ko
je predor natrpan z vozili. Dimenzije in konstrukcija vozička morajo biti prilagojene namenu – 1 kos
4.2 Gasilsko tehnična oprema
4.2.1. Osebna oprema
– izolirni dihalni aparat kompleten (kompozitna tlačna posoda z najmanj 4000 l
zraka, razcepni srednje tlačni vod z dvema
E spojkama za priklop, sistem hitrega polnjenja, dvojno varnostno delovanje, nadzorna plošča za spremljanje uporabnikov
IDA) – Tipizacija GZS + navedene dodatne
zahteve – 6 kpl
– rezervna kompozitna tlačna posoda
(2000 l zraka) – 6 kos
– reševalna maska, priključna cev min
2 m – 10 kos
– negorljiva vrečka za tlačne posode –
6 kos
– izolirni dihalni aparati za umik (kompozitna tlačna posoda (min 400 l zraka), aparat, nizkotlačna maska) – 5 kos
– hlačni ščitnik za noge pred urezi –
1 kos
– osebna naprava za oddajanje zvočnega signala v stiski – 5 kos
– označevalni telovnik (DIN 30711) –
6 kos
– obleka zaščitna za približevanje ognju
(EN 469, EN 659) – 4 kpl
4.2.2. Gasilna sredstva
– gasilnik na prah S 9 – 2 kos
– gasilnik na CO2, 5 kg – aluminijasta
izvedba (DIN 14406) – 1 kos
– požarna metla – 2 kos
– vedrovka (DIN 14405) – 1 kos
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4.2.3. Cevi in armature
– cev tlačna s spojkami; B 5 m (DIN
14811) – 1 kos
– cev tlačna s spojkami; B 20 m (DIN
14811) – 12 kos
– cev tlačna s spojkami; C 15 m (DIN
14811) – 10 kos
– cev tlačna s spojkami; D 10 m (DIN
14811) – 1 kos
– cev tlačna s spojkami; H 20 m (DIN
20021) – 4 kos
– cev za penilo D 1500 mm (DIN 14819)
– 1 kos
– cevni mostiček leseni (DIN 14820) –
1 par
– cevni pritrdilci (DIN 14828) – 2 kos
– hidrantni nastavek 2B (DIN 14375) –
1 kos
– ključ za nadzemne hidrante (DIN
3223) – 1 kos
– ključ za podzemne hidrante (DIN
3223) – 1 kos
– ključ za spajanje cevi ABC (DIN
14822) – 3 kos
– ključ za spajanje cevi H – 2 kos
– kljuka za odpiranje jaškov – 1 kpl
– košara z 2B cevema – 3 kos
– mešalec za peno 200 l (DIN 14384) –
1 kos
– omejevalec tlaka (DIN 14380) – 1 kos
– oporno koleno B (DIN 14368) – 1 kos
– oporno koleno C (DIN 14368) – 1 kos
– prehodna spojka A/B (DIN 14343) –
1 kos
– prehodna spojka C/D (DIN 14341) –
1 kos
– prehodna spojka B/C (DIN 14342) –
2 kos
– ročnik za srednje težko peno 200 l/min
(DIN 14366) – 1 kos
– ročnik za težko peno 200 l/min (DIN
14366) – 1 kos
– kombiniran ročnik za težko in srednje
težko peno 200 l/min – 1 kos
– ročnik za vodno zaveso C – 1 kos
– ročnik za vodo s pipo B (DIN 14365)
– 1 kos
– ročnik za vodo s pipo C (DIN 14365)
– 2 kos
– ročnik za vodo s pipo D (DIN 14365)
– 1 kos
– signalna vrvica vsaj 20 m – 2 kos
– trojak B-CBC + B/C (DIN 14345) –
1 kos
– zasun za vodo C (DIN 14355) – 1 kos
– zbiralec BB-A (DIN 14355) – 1 kos
– zbiralec CC-B (DIN 14355) – 1 kos
4.2.4. Reševalne naprave
– lestev stikalna (ali Al dvodelna raztezna lestev) DIN 14711 – 4 kos
– vrv reševalna 20 m (DIN 7471) – 6 kos
– sklopljiva lestev lesena (DIN 14713) –
1 kos
4.2.5. Oprema za prvo pomoč
– folija za pokrivanje mrličev (ali vreča) –
10 kos
– imobilizacijski komplet vakuumski (telo, roke, noge, črpalka, vezne cevi) – 1 kpl
– raspirator za zrak – 50 kos
– kovček prve medicinske pomoči (opekline) DIN 13169 – 1 kos
– kovček prve medicinske pomoči (reanimacija, intubacija) DIN 14143 – 1 kos
– kovček prve medicinske pomoči (zlomi, rane) DIN 14143 – 1 kos

– negoreče pregrinjalo za zaščito ponesrečenca (DIN 13040) – 1 kos
– nosila lopatasta (opornik za glavo, pritrdilni trakovi) – 1 kpl
– nosila za ponesrečenca (DIN 13024)
– 2 kos
– opornica za hrbtenico – 2 kpl
– opornica za vrat – 3 kpl
– rokavice lateks – 100 par
4.2.6. Razsvetljava, signalizacija, zveze
– akumulatorska ročna svetilka Ex izvedbe (polnilci, ki omogočajo “polnenje in praznenje“, baterije NiMh) DIN 14642 + Ex –
5 kos
– 50 m električnega kabla 3 x 2,5 mm2
na plastičnem bobnu (DIN 14680) – 3 kos
– električni kabel za ozemljitev na
plastičnem bobnu z ozemljitvenem klinom
– 1 kos
– kovček električarskega orodja (DIN
14885) – 1 kos
– lopar za urejanje prometa (osvetljen),
baterije NiMn – 2 kos
– mobilna radijska postaja ter ozvočenje
na mestu kjer stoji strojnik – 1 kos
– mostiček za dva reflektorja – 1 kos
– prometna bliskavica – 4 kos
– prometni stožci – 8 kos
– rdeča luč s stojalom za označitev poveljniškega mesta (slovensko) – 1 kos
– ročna radijska postaja – 2 kos
– širokopasovni reflektor 1000 W (DIN
49443) – 2 kos
– trinožno stojalo za reflektorje (aluminijsko) DIN 14683 – 1 kos
– triopan stožec s slovenskimi napisi –
2 kos
– zastavica z ročajem za označitev poveljniškega mesta (slovensko) – 1 kos
4.2.7. Strojne in pnevmatske naprave
4.2.7.1. hidravlično orodje za reševanje
(po spisku) DIN 14751, 1 kpl
– ročna črpalka – 3 l
– strojna črpalka (izvedena na električni
ali bencinski pogon, imeti mora možnost
istočasnega delovanja dveh orodij, imeti
mora možnost dvojne hitrosti delovanja)
– razpiralo (razpon konic od 680 mm do
750 mm, moč raztega: sila na konicah mora biti večja od 45 kN)
– klešče(razpon konic naj bo od 150
mm do 200 mm, moč razreza: sila pri sorniku naj bo večja od 180 kN) – 1 kpl
– rezalec pedalov – 1 kos
– komplet reševalnih valjev – 1 kpl
– hidravlična dvigalka – ročna vsaj 8 t –
2 kos
– vezne cevi
– dodatne podaljševalne cevi na navijaku (ločena navijaka) – navijaka naj bosta
nameščena v osi za agregatom; podaljševalne cevi: toga in ukrivljena rezalna konica
za rezanje pločevine do 1 mm nameščena
na razpiralo
– naprava za razbijanje in odstranjevanje stekla – 1 kos
– vlečne verige – 1 kpl
– povezovalna veriga – 1 kos
– rezervne konice razpirala – 1 kpl
– rezervne konice klešč – 1 kpl
– rezervne čeljusti rezalca pedalov –
1 kos
– kovinska oporna peta – 2 kos
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– konice za verigo pri reševalnem valju
– 1 kpl
– hidravlična tekočina 5x1 l
– rezalne konice
– zaščita za voznikovo in sovoznikovo
zračno blazino (DIN 14751) – 1 kpl
4.2.7.2. pnevmatsko orodje za reševanje – 1 kpl
– kompozitna tlačna posoda najmanj
2000 l
– reducirni ventili – min 1 kos
– krmilni elementi (dvojni) – min 1 kos
– vezne cevi najmanj 2 x 10 m – 2 kos
– dvigovalne blazine (vezni element kevlar) 32x52, 47x52, 52x62 cm) DIN 14751
– min po 1 kos vsake dimenzije
4.2.7.3. verižna žaga s priborom - 1 kpl
– rezervni meč – 1 kos
– rezervna veriga – 2 kos
– pripadajoče orodje – 1 kpl
– ročka za gorivo in olje – 10 l
– pretakalna cev -1 kos
4.2.7.4. kotna rezalka – 1 kpl
– rezilna plošča za beton “diamantna” –
5 kos
– rezilna plošča za kovino – 5 kos
– zaščitna očala – 3 kos
4.2.7.5. potopna črpalka z minimalnim
pretokom 660 l/min (DIN 1944) – 1 kos
– delovna vrv – 15 m
– zaščita za cev – 1 kos
– izlivna cev – 1 kos
4.2.8. Ročno orodje
– dimnikarsko orodje (DIN 14800) –
1 kos
– kovček za ročno orodje (DIN 14881)
– 1 kpl
– orodje za vdiranje (DIN 14901) – 1 kpl
– kopača – 1 kos
– kramp – 1 kos
– lomilni drog 1200 do 1500 mm –
1 kos
– lomilni drog 700 mm (DIN 14853) –
1 kos
– lopata trikotna (DIN 20121) – 1 kos
– lopata zajemalna (šafla) DIN 20120 –
1 kos
– metla cestarska široka (zložljiva) –
1 kos
– nož za rezanje varnostnih pasov –
2 kos
– podvlečna igla – 1 kos
– sekira drvarska (DIN 7294) – 1 kos
– sekira ladijska (DIN 14900) – 1 kos
– sekira manjša (DIN 5131) – 1 kos
– škarje za rezanje kovine, fi 10 mm (DIN
14853) – 1 kos
– škopec – 2 kos
– trgalni kavelj (DIN 14853) – 1 kos
– univerzalna sekirica – 2 kos
– žaga ločna vsaj 750 mm – 1 kos
4.2.9. Ostala oprema
– bralna lučka za sovoznika (nastavljiva
po višini) – 1 kos
– cev za izpuh (DIN 14572) – 1 kos
– cev za polnjenje rezervoarja za penilo
(nameščena v garaži) – 1 kos
– cev za polnjenje tlačne posode vozila,
20 m (nameščena v garaži) – 1 kos
– cevna obveza B – 2 kos
– cevna obveza C – 2 kos
– črpalka za polnjenje rezervoarja penila (nameščena v garaži) – 1 kos
– dvigalo za vozilo (nameščeno v garaži)
– 1 kos

– hidravlični voziček za premik avtomobila – 4 kos
– kovinski pladenj (nerjaveče jeklo) DIN
14060 – 1 kos
– naprava za merjenje eksplozivnosti –
1 kos
– navadni nož z etuijem – 1 kos
– opozorilna zastavica – 2 kos
– pretakalna cev – 1 kos
– rezervno kolo (nameščeno v garaži) –
1 kos
– ročka za gorivo za vozilo – 20 litrov –
1 kos
– sredstvo za vpijanje in nevtralizacijo –
30 kg
– torbica z dodatno opremo za vgrajeno
napravo za vleko (škripec, veriga, vlečni
trak, škopec) – 1 kos
– trak za omejevanje dostopa – 500 m
– varnostni trikotnik – 2 kos
– vlečni trak z rdečo zastavico 15 t –
1 kos
– zaboj z lesenimi zagozdami – 1 kos
– zaboj za avtomobilsko orodje in 20 kos
orodja – 1 kpl
– zagozde za stabiliziranje poškodovanega vozila – 1 par
– zagozde za vozilo prilagojene na vitlo
– 1 par
– zaščitna prevleka za vgrajeno napravo
za vleko – 1 kos
– zložljiva polica za sovoznika – 1 kos
Ostale zahteve:
1. Vozila morajo biti homologirana v Sloveniji.
2. Blago mora ustrezati predpisom veljavnim v Republiki Sloveniji.
3. Ponudnik mora zagotoviti vozila, ki
niso starejše od enega leta.
4. Prenosna ročna infrardeča kamera ni
predmet javnega naročila DARS/MORS
153/2003-ODP, vendar pa mora ponudnik
predvideti prostor za shranjevanje in polnjenje le-teh v vozilu, in sicer za 2 prenosni
ročni infrardeči kameri.
5. Dobavitelj mora ob dobavi vozila:
– priložiti poročilo proizvajalca o končnem testiranju blaga,
– priložiti navodila za uporabo in vzdrževanje, popravila in remont, katalog rezervnih delov, sugestivno listo rezervnih delov,
vse v slovenskem jeziku,
– priložiti tehnično dokumentacijo za vozilo in vso zahtevano opremo,
– priložiti potrdilo o opravljeni homologaciji,
– priložiti garancijsko izjavo oziroma podpisan in potrjen garancijski list proizvajalca,
– priložiti izjavo o ustreznosti,
– priložiti potrdilo o atestih,
– priložiti servisno knjižico za vozilo,
– zagotoviti označbe na vozilu v slovenskem jeziku.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora predložiti ponudbo za
celoten predmet javnega naročila.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za obrambo
RS, Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS, Ig pri Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: čas dobave:
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do 12 mesecev po sklenitvi pogodbe oziroma po ponudbi.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana.
Zahteva za razpisno dokumentacijo:
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, faks
01/431-90-35,
Dušan
Cirar,
tel.
01/471-23-48, faks 01/431-90-35.
Dodatne informacije: Sonja Jekovec –
vodja izvedbe javnega naročila, tel.
01/471-23-57.
(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
razpisa
DARS/MORS
153/2003-ODP) na račun 011006370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti (faks
01/431-90-35). Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, faks številko ponudnika, davčno številko, številko javnega
razpisa, sklic na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: informativni dan:
pooblaščenec bo teden dni pred datumom
določenim za odpiranje ponudb, to je
23. 6. 2003 ob 11. uri organiziral informacijski sestanek z vsemi zainteresiranimi ponudniki, in sicer v prostorih Ministrstva za
obrambo, Urad za logistiko, Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana.
Ponudbe je potrebno predložiti do 1. 7.
2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik je sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj, ponudba
DARS/MORS 153/2003-ODP – specialna
vozila“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 7. 2003 ob 14. uri, na naslovu:
MORS, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od celotne vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema računa na naslov pooblaščenca.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): ni
predvideno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti,
poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: posebni
pogoji:
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1. da v zadnjih 6 mesecih ni imel
dospelih neporavnanih obveznosti oziroma
da ni imel blokiranega transakcijskega
računa v preteklih 6 mesecih do vštevši
dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti;
2. da bo parafiral in žigosal krovno izjavo;
3. da bo izpolnil, podpisal in žigosal ponudbo-cene;
4. da bo izpolnil, parafiral in žigosal tabelo s podatki o izpolnjevanju tehničnih zahtev pooblaščenca ter priložil vse zahtevane dokumente, skupaj z izpolnjeno,
parafirano in žigosano izjavo proizvajalca
podvozja ter z izpolnjeno, parafirano in žigosano izjavo proizvajalca nadgradnje o resničnosti podatkov in o izpolnjevanju zahtev
naročnika;
5. da bo priložil disketo z izpolnjeno tabelo s podatki o izpolnjevanju tehničnih zahtev. V primeru, da sta vsebini natisnjene
tabele in diskete različni, se upošteva natisnjen podatek;
6. da bo izpolnil, parafiral vsako stran
vzorca pogodbe, podpisal ter žigosal vzorec pogodbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do končne izvedbe poslov, odločitev o sprejemu ponudbe predvidoma do konca avgusta 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: pooblaščenec bo po končanem odpiranju ponudb izbral najugodnejšega ponudnika ob
izpolnjevanju pogojev za usposobljenost ponudnika in na podlagi največjega skupnega
števila doseženih točk skladno z navedenimi ocenjevalnimi kriteriji.
Kriteriji

A)
B)
B1
B2

B3
B3a
B3b
B4
B5
B5a
B5b
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Število točk

0-8

B2 Moč motorja na tono dejanske skupne bruto mase vozila - maks. 9 točk
Število točk

0-9

A) Cena – maks. 50 točk
Število
točk

Kriterij

0-50

najnižja cena x 50
-------------------------------ponujena cena

B) Tehnično tehnološki del – maks. 50
točk
B1 Višina težišča pri dejanski skupni bruto masi vozila – maks. 8 točk

Kriterij

(ponujena moč motorja – najmanjša moč motorja) x 9
-------------------------------------------------------------------------------------------(največja moč motorja – najmanjša moč motorja)

B3 Črpalka
B3a Pretok črpalke pri 10 bar – maks. 3 točke
Število točk

0-3

Kriterij

(ponujeni pretok pri 10 bar – najmanjši pretok pri 10 bar) x 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------(največji pretok pri 10 bar – najmanjši pretok pri 10 bar)

B3b Pretok črpalke pri 40 bar – maks. 6 točk
Število točk

0-6

Kriterij

(ponujeni pretok pri 40 bar – najmanjši pretok pri 40 bar) x 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------(največji pretok pri 40 bar – najmanjši pretok pri 40 bar)

B4 Domet monitorja (domet curka pri 0°) – maks. 6 točk
Število točk

0-6

Kriterij

(ponujeni domet curka – najmanjši domet curka) x 6
------------------------------------------------------------------------------------(največji domet curka – najmanjši domet curka)

B5 Banka zraka
B5a Banka zraka za dihanje posadke in rešene osebe (v litrih)– maks. 12 točk
Število točk

0-12

Maks. št. točk

Cena
50 točk
Tehnično tehnološki del
50 točk
Višina težišča pri dejanski
skupni bruto masi vozila
8 točk
Moč motorja na tono
dejanske skupne bruto
mase vozila
9 točk
Črpalka
9 točk
Pretok pri 10 bar
3 točke
Pretok pri 40 bar
6 točk
Domet monitorja – domet
curka pri 0°
6 točk
Banka zraka
18 točk
Banka zraka za dihanje
posadke in rešene osebe 12 točk
Banka zraka za delovanje
motorja
6 točk
Skupaj:
100 točk

Kriterij

(največja višina težišča – ponujena višina težišča) x 8
-----------------------------------------------------------------------------------(največja višina težišča -najmanjša višina težišča)

Kriterij

(ponujeni volumen banke zraka – najmanjši volumen banke zraka) x 12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(največji volumen banke zraka – najmanjši volumen banke zraka)

B5b Banka zraka za delovanje motorja v minutah – maks. 6 točk
Število točk

0-6

Kriterij

(ponujeni čas delovanja motorja – najmanjši čas delovanja motorja) x 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(največji čas delovanja motorja – najmanjši čas delovanja motorja)

Če vsi ponudniki ponudijo enake vrednosti pri posameznem kriteriju, se vse ponudbe ocenijo za ta kriterij z maks. številom
točk.
Pooblaščenec lahko pred izbiro preveri
resničnost navedb in izjav na terenu.
Maksimalno število pridobljenih točk je
vsota točk pri posameznih merilih in znaša
100 točk.
V primeru, da dva ponudnika dosežeta
isto število točk, se izbere ponudnik, ki nudi
nižjo ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Sonja Jekovec, kontaktna oseba –
vodja izvedbe javnega naročila, tel.
01/471-23-57.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa Uradni list RS, št. 48 z dne
23. 5. 2003, Ob-94178.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2003.
Ministrstvo za obrambo
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Št. 41405-00028/2003 0400 01 Ob-95430
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
avtomobila za potrebe Osnovne šole Gustava Šiliha Maribor in Lutkovnega gledališča Maribor (ocenjena vrednost brez
DDV je 9,500.000 SIT).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja je možna po naslednjih sklopih:
1. dobava avtomobila za potrebe Osnovne šole Gustava Šiliha Maribor,
2. dobava avtomobila za potrebe Lutkovnega gledališča Maribor.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 10. 8.
2003 do 30. 9. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, kontaktna oseba Polona Erker, tel.
02/22-01-316.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb (razen ob sobotah, nedeljah in
praznikih).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek na TRR
št. 01270-0100008403 v višini 5.000 SIT,
z namenom nakazila “Pristojbina za javni razpis – nakup avtomobila“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 7. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 342/III.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 7. 2003, ob 12.30, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 8. 2003, 10. 7.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena in reference (podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Mestna občina Maribor
Št. 173/03
Ob-95435
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Majšperk.
2. Naslov naročnika: Majšperk 32/a,
2322 Majšperk.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– nabava podvozja za gasilsko vozilo
GVC 16/15 s štirikolesnim pogonom,
močjo motorja minimalno 150 kW in kabino 1 + 2 + 4,
– izdelava nadgradnje vozila s cisterno z najmanj 1500 l prostornine s pripadajočo opremo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivosti ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko ponudi vsak sklop naročila posebej ali v celoti.
4. Kraj dobave: Majšperk.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
sprejemljiva osnovna ponudba in ena varianta, ki mora biti enakovredna zahtevam iz
razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v 60 dneh
od podpisa pogodbe za podvozje in v 90
dneh za opremo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: PGD Majšperk, Majšperk 32/a, 2322 Majšperk.
Dodatne informacije so dosegljive pri predsedniku PGD, tel. 02/794-19-31, ali
041/731-224.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 15. uro na sedežu Občine Majšperk, Majšperk 32/a.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT ob prevzemu razpisne dokumentacije ali TRR
04202-0000391914 PGD Majšperk.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 6. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: v zaprti ovojnici z oznako “Razpis za gasilski avto“ na naslov: PGD Majšperk 32/a, 2322 Majšperk.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 6. 2003 ob 17. uri, v sejni sobi
Občine Majšperk, Majšperk 32a.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba o
medsebojnem sodelovanju.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41.do 43. členu Zakona
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o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 7 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Prostovoljno gasilsko društvo
Majšperk
Št. 3531-4/2003
Ob-95436
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana, faks 01/478-69-58.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža pohištvene laboratorijske
opreme za nadomestni objekt laboratorija Inštituta za patofiziologijo Medicinske fakultete v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov: ni predvidena oddaja sklopov.
4. Kraj dobave: Inštitut za patofiziologijo
Medicinske fakultete, Zaloška cesta 4, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so nesprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dokončanje
predvideno v sredini septembra 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
zdravje, Oddelek za investicije, Štefanova
5, Ljubljana, tajništvo. Vse informacije potekajo v pisni obliki.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 6. 6. 2003
do dneva za oddajo ponudb to je 3. 7.
2003, in sicer od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT plačati na transakcijski račun Ministrstva za zdravje št.
01100-6300109972, sklic na številko odobritve 18 27111-7141998-22900003.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 7. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, vložišče, v zaprti ovojnici,
z dobro vidno oznako: “Ne odpiraj – Ponudba za javni razpis, Oprema za Inštitut za
patofiziologijo“. Na hrbtni strani mora biti
naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 7. 2003 ob 13. uri v srednji sejni
sobi Ministrstva za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, 1. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% ponudbene vrednosti javnega naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudnik s
podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: izpolnjevanje pogojev po
41. do 43. členu ZJN-1 in zahtev po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge podrobnosti so opredeljene v
razpisni dokumentaciji. Naročnik bo dajal
informacije na osnovi pisnih vprašanj, ki morajo prispeti najkasneje pet dni pred potekom roka za oddajo ponudb na njegov naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 6. 2003.
Ocenjena vrednost javnega naročila je
25,000.000 SIT (brez DDV).
Ministrstvo za zdravje
Št. 016/03
Ob-95447
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/23-04-000, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega materiala v obdobju
2003–2006 (po specifikaciji v razpisni dokumentaciji).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora biti celovita, eventualnih
delnih ponudb ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega
blaga je v ekonomat Elektra Ljubljana, d.d.,
Slovenska cesta 58, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene!
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek sukcesivne dobave je predvidoma mesec julij
2003 in za obdobje 36 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/23-04-320, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 7. julija 2003,
in sicer vsak delovni dan med 8.. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
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na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno z DDV) na transakcijski račun Elektro
Ljubljana, d.d. št. 06000-0076655034,
sklic na številko 23003371-16-03, z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 7. julija 2003 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Služba za
javna naročila in nabavo, Slovenska cesta
56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno pripisano “Javni razpis JN 16/03 –
Ponudba za dobavo pisarniškega materiala
v obdobju 2003 do 2006 – Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 7. julija
2003, ob 11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
 redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, ki odraža zadnje stanje
ponudnika, oziroma samostojni podjetnik priglasitveni list DURS, ki odraža zadnje stanje,
 dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
• dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,
 dokazilo/izjavo, da poslovanje ponudnika ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem
ali taka sodna ali upravna odločba, ki mu
prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila, ne starejše od 30 dni,
 dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
• bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 mio SIT,
 BON 1 za zadnje poslovno leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni, oziroma
davčna odmera za samostojnega podjetni-

ka za zadnje poslovno leto in potrdilo poslovne banke o podjetnikovi solventnosti,
ne starejši od 30 dni,
• pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v RD),
 neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k reviziji (če njegova ponudbena vrednost presega 50 mio SIT),
• pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
• pisno izjavo ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
• pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih podatkih,
• pogodbo s podizvajalcem, oziroma
pogodbo o skupnem nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v obliki poslovnega sodelovanja,
• pisne izjave vseh v svoji ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti do njih, ne starejše od
30 dni,
• pisno izjavo ponudnika o usposobljenosti in sposobnosti, s katero dokazuje zadostno prosto kadrovsko zmogljivost usposobljenih delavcev ter zadostno tehnično
opremljenost za izvedbo naročila,
• dokazilo o že izvedeni najmanj eni dobavi razpisanega blaga kupcem v zadnjih
petih letih, pri čemer je znašala njena vrednost vsaj 50% ponudbene vrednosti naročila,
• potrjen vzorec pogodbe,
• dokazila glede drugih – posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji
naročila izbranemu ponudniku. Za izhodišče določitve starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb.
Pridobitev dokumentov pod oznako 
velja tudi za eventualnega podizvajalca in
morajo biti predloženi v originalu ali kot fotokopije, ustrezno žigosani in podpisani. V
ponudbeni dokumentaciji naj bodo razvrščeni po gornjem vrstnem redu.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (75%
delež),
– popust na uradni cenik za blago izven
specifikacije (17% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti serije ISO 9000
ponudnika (3% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 1. julija 2003.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 51 z dne
30. maja 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 2. junija 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 03301-7/2003
Ob-95455
1. Naročnik: Občina Cankova.
2. Naslov naročnika: Občina Cankova,
Cankova 25, 9261 Cankova, tel.
02/540-93-70, faks 02/540-93-78.
3. Vrsta in količina blaga: oprema kuhinje za OŠ Cankova.
4. Kraj dobave: Cankova.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 10. 8. 2003
do 20. 8. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Cankova, Občinska uprava, Franc Adanič, tel.
02/540-93-72, faks 02/540-93-78, e-mail: direktor@obcina-cankova.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času razpisa
vsak delovni dan od 8. do 14. ure ob predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 5.000 SIT nakazan na transakcijski račun št.
01352-0100012533, sklic na št. 28
76511-7301006-00000003, namen nakazila: oprema kuhinje za OŠ Cankova.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 6. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Cankova, Cankova 25,
9261 Cankova.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 6. 2003 ob 12.30, v sejni sobi
Občine Cankova, Cankova 25.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta zbrana kot najugodnejša (47. člen
ZJN): v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. člena Zakona
o javnih naročilih: v skladu z določili razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma odpiranja ponudb, datum odločitve: 30 dni po
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2003.
Občina Cankova

Št. 22/2003
Ob-95461
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: DVCAM in
DVCPRO magnetoskopi in kamkorderji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: A: ENG DVCAM kamkorder s priborom, B: ENG DVCPRO kamkorder s priborom, C: ENG objektivi s priborom, D: stativi in nakamerne luči, E: magnetoskopi formata DVCAM, F: magnetoskopi formata
DVCPRO.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: avgust – oktober 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, TV
produkucija, Mateja Duša – faks
01/475-37-40, tel. 01/475-37-42 ali preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila pod oznako Javno naročilo
RTV 022/2003.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu 01/475-37-40 in na
podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, pa je brezplačna. Način plačila je
negotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 22/2003-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 8. 7.
2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 7. 2003 ob 12. uri v veliki sejni sobi RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 28. 8. 2003, in sicer v višini 1,200.000
SIT za vse sklope oziroma za sklop A v
višini 100.000 SIT, sklop B v višini
380.000 SIT, za sklop C v višini 150.000
SIT za sklop D v višini 150.000 SIT za
sklop E v višini 350.000 in za sklop F v
višini 60.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 28. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska cena – 100 točk za sklop E in F,
70 točk za sklop A, B, C, D, tehnična ustreznost za sklop A, B, C, D – 30 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod
Št. 404-08-97/2003-2
Ob-95464
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 24-26, Ljubljana, telefaks: 01/431-90-35.
3. (a) Vrsta in količina blaga: startni
svinčevi avtomobilski akumulatorji.
A-1. Opis predmeta javnega naročila:
predmet javnega razpisa je nabava svinčevih startnih avtomobilskih akumulatorjev:
1. Akumulator
12V
45Ah
dim
207x175x175, 26 kosov,
2. Akumulator
12V
55Ah
dim
242x175x175, 125 kosov,
3. Akumulator
12V
100Ah
dim
270x285x230 GEL, 8 kosov,
4. Akumulator
12V
110Ah
dim
514x175x210, 68 kosov,
5. Akumulator 6 V 130Ah VRLA
280x165x217, 300 kosov,
6. Akumulator
12V
143Ah
dim
514x218x210, 94 kosov.
4. Kraj dobave: MORS, centralno skladišče Miheličeva ul. b.š., Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Predvideni datum zaključka dobave:
avgust 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana, pisarna za javne razpise, tel. 471-25-86, soba št. 550.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak 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 razpisa MORS-89/03-ODP - akumulatorji) na
račun št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po
pošti.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 7. 2003 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo
RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 24-26, 1000
Ljubljana.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne, odpiraj
– javni razpis MORS–89/03-ODP – Akumulatorji“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 7.
2003 ob 10.30, na naslovu: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 2, Ljubljana, soba št. 351 v I. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe. Bančna garancija mora biti veljavna najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačnik blaga je v celoti naročnik. Rok plačila je
30 dni od dneva uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
13.1. Dokazila o veljavni registraciji ponudnika za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila.
13.1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij.(original ali overjena kopija).
13.1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik):
a) fotokopija priglasitvenega lista za dejavnost, katere predmet je javni razpis, izdanega v letu 2002,
b) fotokopija obrtnega dovoljenja, če gre
za opravljanje obrti ali obrti podobne dejavnosti izdanega v letu 2002.
13.2. Dokazila o finančni situaciji ponudnika.
13.2.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2002 ali fotokopija
BON –1/P izdanih v letu 2002 ali fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju sredstev
na transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2, izdanih v letu
2002.
13.2.2. Za fizične osebe (samostojni
podjetniki):
a) originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto;
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred
oddajo ponudbe.
13.3. Potrdilo, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke, določene z zakonom,
ki ga izdaja pristojni davčni urad in carinska
uprava.
13.4. Potrdilo, da ponudnik ni pod prisilno upravo, v stečaju ali likvidacijskem
postopku (podjetja predložijo potrdila pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski
oddelek, sodni register, samostojni podjet-
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niki in obrtniki pa predložijo potrdila, da so
še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi davčnega urada ali obrtne zbornice).
13.5. Potrdilo sodišča, da proti ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila (potrdilo izdano s strani pristojnega sodnega organa,
ki se nanaša na pravno osebo ali na pooblaščenega zastopnika pravne osebe).
13.6. Potrjene izjave in podatki navedeni v razpisni dokumentaciji (priloge št. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je določen za odpiranje ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
A) skupna vrednost ponudbe za celotni
predmet javnega naročila z vključenim DDV
– utež 0,40,
B) rok dobave startnih svinčevih avtomobilskih akumulatorjev v dnevih po podpisani pogodbi – utež 0,20,
C) garancijski rok (v mesecih) za akumulatorje – utež 0,20.
D) Odvoz neuporabnih akumulatorjev –
utež 0,20.
Naročnik bo po končanem odpiranju ponudb izbral ponudnika z najvišjo doseženo
skupno oceno po navedenih ocenjevalnih
merilih, ob izpolnjevanju pogojev navedenih v poglavju IV/1 – Navodila o načinu
dokazovanja usposobljenosti in sposobnosti ponudnika.
16. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Urad za
logistiko, Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba
Rudolf
Dolščak,
faks
01/43-19-035.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-127/2003-2
Ob-95468
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 24-26, Ljubljana, telefaks 01/431-90-35.
3. (a) Vrsta in količina blaga: avtomobilske pnevmatike.
A-1. Opis predmeta javnega naročila: predmet javnega razpisa je nabava avtomobilskih
pnevmatik, ki obsega naslednje sklope:
I. sklop: osebna vozila,
II. sklop: kombinirana vozila,
III. sklop: terenska vozila,
IV. sklop: tovorna vozila/avtobusi,
V. sklop: bojna vozila.
Naročnik bo ponudbe izbral po sklopih.
4. Kraj dobave: MORS, centralno skladišče Miheličeva ul. b.š., Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Predvideni datum zaključka dobave:
sukcesivne dobave v obdobju enega leta
po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana, pisarna za javne razpise, tel. 471-25-86, soba št. 550.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak 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 razpisa MORS-91/03-ODP - Pnevmatike) na
račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 7. 2003 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj – javni razpis MORS–91/03-ODP –
Pnevmatike“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 7.
2003 ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 2, Ljubljana, soba št. 351 v I. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe, in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3%
od pogodbene vrednosti, z veljavnostjo vsaj
sedem dni po datumu veljavnosti sklenjene
pogodbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačnik blaga je v celoti naročnik. Rok plačila je
30 dni od dneva uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
13.1. Dokazila o veljavni registraciji ponudnika za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila.
13.1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
b) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij (original ali overjena kopija).
13.1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik):
a) fotokopija priglasitvenega lista za dejavnost, katere predmet je javni razpis, izdanega v letu 2002,
b) fotokopija obrtnega dovoljenja, če gre
za opravljanje obrti ali obrti podobne dejavnosti izdanega v letu 2002.
13.2. Dokazila o finančni situaciji ponudnika.
13.2.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
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skupaj, izdanih v letu 2002 ali fotokopija
BON –1/P izdanih v letu 2002 ali fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju sredstev
na transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2, izdanih v letu
2002.
13.2.2. Za fizične osebe (samostojni
podjetniki):
a) originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto,
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred
oddajo ponudbe.
13.3. Potrdilo, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke, določene z zakonom,
ki ga izdaja pristojni davčni urad in carinska
uprava.
13.4. Potrdilo, da ponudnik ni pod prisilno upravo, v stečaju ali likvidacijskem postopku (podjetja predložijo potrdila pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register, samostojni podjetniki
in obrtniki pa predložijo potrdila, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne
zbornice).
13.5. Potrdilo sodišča, da proti ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(potrdilo izdano s strani pristojnega sodnega organa, ki se nanaša na pravno osebo
ali na pooblaščenega zastopnika pravne
osebe).
13.6. Potrjene izjave in podatki navedeni v razpisni dokumentaciji (priloge št. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je določen za odpiranje ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
A) skupna vrednost posameznega sklopa avtomobilskih pnevmatik z vključenim
DDV – utež 0,40,
B) rok dobave pnevmatik v dnevih po
prejemu naročila s strani naročnika – utež
0,30,
C) certifikat ponudnika serije ISO 9000
– utež 0,10,
D) brezplačni odvoz rabljenih pnevmatik
– utež 0,20.
Naročnik bo po končanem odpiranju ponudb izbral ponudnika z najvišjo doseženo
skupno oceno po navedenih ocenjevalnih
merilih, ob izpolnjevanju pogojev navedenih v poglavju IV/1 – Navodila o načinu
dokazovanja usposobljenosti in sposobnosti ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: dodatne informacije se dobijo na
naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Urad
za logistiko, Služba za javna naročila,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba Rudolf Dolščak, faks
01/43-19-035.

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Ob-95470
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 24-26, Ljubljana, telefaks 01/431-90-35.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kovinsko
pohištvo in oprema.
A-1. Opis predmeta javnega naročila:
Predmet javnega razpisa je nabava
kovinskega pohištva in opreme (in montaža, kjer je potrebna), ki obsega naslednje
sklope:
I. ognjevzdržna omara s trezorjem - 20
kosov,
II. ognjevzdržna omara-blagajna dvokrilna - 18 kosov,
III. ognjevzdržna omara-blagajna enokrilna - 44 kosov,
IV. ognjevzdržna omara-arhivska dvodelna - 30 kosov,
V. kovinska omara – kabina garderobna
dvodelna (+ obešalniki) - 465 kosov,
VI. skladiščni element – regal – 5 polic 119 kosov,
VII. kovinsko stojalo za konfekcijo - 25
kosov.
Naročnik bo ponudbe izbral po sklopih.
4. Kraj dobave: MORS, centralno skladišče Miheličeva ul. b.š., Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Predvideni datum zaključka dobave:
avgust 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana, pisarna za javne razpise, tel.: 471-25-86, soba št. 550.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak 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 razpisa MORS-86/03-ODP - Kovinsko pohištvo) na račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 7. 2003 do 14.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj –
javni razpis MORS–86/03-ODP – Kovinsko pohištvo“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 7.
2003 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 2, Ljubljana, soba št. 351 v I. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
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5% od vrednosti ponudbe, in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3%
od pogodbene vrednosti, z veljavnostjo vsaj
sedem dni po datumu veljavnosti sklenjene
pogodbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačnik blaga je v celoti naročnik. Rok plačila je
30 dni od dneva uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen) pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
13.1. Dokazila o veljavni registraciji ponudnika za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila.
13.1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij (original ali overjena kopija).
13.1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik):
a) fotokopija priglasitvenega lista za dejavnost, katere predmet je javni razpis, izdanega v letu 2002,
b) fotokopija obrtnega dovoljenja, če gre
za opravljanje obrti ali obrti podobne dejavnosti izdanega v letu 2002.
13.2. Dokazila o finančni situaciji ponudnika.
13.2.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe);
a) fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2002 ali fotokopija
BON–1/P izdanih v letu 2002 ali fotokopija
BON 1 in izpisa banke o stanju sredstev na
transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje
vse podatke kot BON 2, izdanih v letu
2002.
13.2.2. Za fizične osebe (samostojni podjetniki):
a) originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto;
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred
oddajo ponudbe.
13.3. Potrdilo, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke, določene z zakonom,
ki ga izdaja pristojni davčni urad in carinska
uprava.
13.4. Potrdilo, da ponudnik ni pod prisilno upravo, v stečaju ali likvidacijskem
postopku (podjetja predložijo potrdila pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski
oddelek, sodni register, samostojni podjetniki in obrtniki pa predložijo potrdila, da so
še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi davčnega urada ali obrtne zbornice).
13.5. Potrdilo sodišča, da proti ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s kate-
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ro mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (potrdilo izdano s strani pristojnega sodnega
organa, ki se nanaša na pravno osebo ali
na pooblaščenega zastopnika pravne
osebe).
13.6. Potrjene izjave in podatki navedeni v razpisni dokumentaciji (priloge št. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je določen za odpiranje ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
A) skupna vrednost posameznega sklopa kovinskega pohištva z vključenim DDV
– utež 0,60,
B) rok dobave sklopov kovinskega pohištva v dnevih po podpisani pogodbi – utež
0,30,
C) garancijski rok (v mesecih) za posamezni sklop kovinskega pohištva - utež
0,10.
Naročnik bo po končanem odpiranju ponudb izbral ponudnika z najvišjo doseženo
skupno oceno po navedenih ocenjevalnih
merilih, ob izpolnjevanju pogojev navedenih v poglavju IV/1 – Navodila o načinu
dokazovanja usposobljenosti in sposobnosti ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na
naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Urad
za logistiko, Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Rudolf Dolščak, faks
01/43-19-035.
17. Datum in števika objave prehodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Št. 17123-02-403-38/2003
Ob-95473
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks 01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je dobava, inštalacija in
montaža opreme za sisteme tehničnega varovanja.
Specifikacija blaga in količine so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se bo oddalo po posameznih
sklopih, in sicer:
– sklop 1: dobava, inštalacija in montaža opreme za sistem protivlomnega varovanja objekta PU Kranj,
– sklop 2: dobava, inštalacija in montaža opreme za sistem protivlomnega varovanja objekta PU Ljubljana,
– sklop 3: dobava, inštalacija in montaža opreme za sistem protivlomnega varovanja objekta UKP,
– sklop 4: dobava opreme za sistem protivlomnega varovanja objekta GPU,
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– sklop 5: dobava in montaža opreme
za sistem protivlomnega varovanja objekta
PU Postojna,
– sklop 6: dobava in montaža opreme
za sistem protipožarnega varovanja objekta
PU Koper,
– sklop 7: dobava, inštalacija in montaža
opreme za sistem protipožarnega varovanja
objekta GPU,
– sklop 8: dobava, inštalacija in montaža opreme za sistem video nadzora objekta
PU Krško,
– sklop 9: dobava opreme za sisteme
video nadzora vrste 1/1,
– sklop 10: dobava opreme za audio-video sistem operativnih štabov PU RS,
– sklop 11: dobava in montaža opreme
za sistem video nadzora objekta PP Ljubljana-Center,
– sklop 12: dobava in montaža opreme
za sistem video nadzora prostorov za pridržanje objekta PP Ljubljana-Center,
– sklop 13: dobava opreme za sistem
video prenosa v realnem času – kodirna
naprava,
– sklop 14: dobava opreme za sistem
video prenosa v realnem času – nadgradnja ATM stikala,
– sklop 15: dobava opreme za sisteme
govornih naprav,
– sklop 16: dobava rezervne opreme,
– sklop 17: dobava rezervne opreme –
dimna zaščita notranjih prostorov.
Ponudniki morajo naročilo, ki je predmet javnega razpisa, ponuditi v celoti, oziroma ne morejo ponuditi posameznih sklopov oziroma postavk iz celotnega naročila.
4. Kraj dobave: kraj dobave, inštalacije,
montaže blaga in izvedbe šolanja, ki je predmet razpisa, so posamezne lokacije, kot
sledi:
– sklop 1: PU Kranj,
– sklop 2: PU Ljubljana,
– sklop 3: GPU, UKP, Ljubljana,
– sklop 4: GPU, Ljubljana,
– sklop 5: PU Postojna,
– sklop 6: PU Koper,
– sklop 7: GPU, Ljubljana,
– sklop 8: PU Krško,
– sklop 9: GPU, Ljubljana,
– sklop 10: skladišče GPU, Vodovodna 93, Ljubljana,
– sklop 11: PP Ljubljana-Center, Ljubljana,
– sklop 12: PP Ljubljana-Center, Ljubljana,
– sklop 13: skladišče GPU, Vodovodna
93, Ljubljana,
– sklop 14: skladišče GPU, Vodovodna
93, Ljubljana,
– sklop 15: skladišče GPU, Vodovodna
93, Ljubljana,
– sklop 16: skladišče GPU, Vodovodna
93, Ljubljana,
– sklop 17: skladišče GPU, Vodovodna
93, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki variantnih ponudb ne morejo ponuditi. V primeru, da ponudnik poleg osnovne ponudbe ponudi še variantno ponudbo,
se le-ta ne bo upoštevala.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni datum začetka dobave je 29. 8. 2003, predvideni datum zaključka pa je za sklope 1, 2, 3,

5, 6, 7, 8, 11 in 12: 45 dni od podpisa
pogodbe, vendar najkasneje do dne 15. 10.
2003, za sklope 4, 9, 10, 13, 14, 15, 16 in
17 pa: 30 dni od podpisa pogodbe, vendar
najkasneje do dne 1. 10. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Sektor za finance, plan
in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Dodatne informacije: Veronika Bajrič,
tel. 01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji
s strani davčnega urada, kolikor je davčni
zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT,
iz katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40303803.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do dne 9. 7.
2003, najkasneje do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 10. 7.
2003, ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko–varnostna šola, Kotnikova 8, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje
za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od dneva
uradnega prejema fakture, ki je izstavljena
po dobavi blaga, inštalaciji, montaži opreme in izvedbi šolanja.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt
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o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 7. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji. Kot najugodnejši bo izbran ponudnik z najnižjo ponujeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 6. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 1013
Ob-95485
1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Celovška cesta
160, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-22-500,
faks 01/58-22-550, e-pošta: Mail@LPP.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup in
montaža notranje opreme.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: javno naročilo se oddaja kot celota.
4. Kraj dobave: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta
160, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik variantnih ponudb ne bo upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predviden
začetek je 3. 10. 2003, dokončanje 17. 11.
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: na sedežu Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet,
d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, v tajništvu, II. nadstropje, soba št. 211,
Silva Papež.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure od objave, ob predložitvi
dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na transakcijski račun št. 03100 1005605502, z namenom nakazila “plačilo razpisne dokumentacije za JN 07/03 –nakup in montaža notranje opreme“ ali na glavni blagajni Javnega
podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o.,
Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, III.
nadstropje.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti do 9. 7. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana, v primeru neposredne
predložitve pa Silvi Papež v tajništvu naročnika, v sobi 211, v II. nadstropju poslovne
stavbe na sedežu naročnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 7. 2003
ob 10.30, v sejni sobi LPP, d.o.o., Celovška
cesta 160, 1000 Ljubljana, V. nadstropje.
Na odpiranje so vabljeni predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem razpisu.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevana je bančna garancija za resnost ponudbe v višini 6,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačila so določeni v razpisni
dokumentaciji in v osnutku pogodbe.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudnik bo
sklenil pogodbo samo z enim ponudnikom,
ki mora za morebitne podizvajalce v ponudbeni dokumentaciji predložiti sklenjene pogodbe s podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da zagotavlja zahtevana bančna zavarovanja navedena v razpisni dokumentaciji,
– da zagotavlja rešitev reklamacij najkasneje v osmih dneh od prejema pisnega
obvestila o reklamaciji,
– da bo najkasneje v treh tednih po podpisu pogodbe postavil vzorčno pisarno in
eno delovno mesto pulta za poslovanje s
strankami na lokaciji po izbiri ponudnika,
vendar ne izven Ljubljane,
– da zagotavlja izvedbo javnega naročila
v roku 45 dni po prejemu pisnega obvestila
naročnika o možnem začetku montaže notranje opreme v objekt,
– da rok plačila ni krajši od 30 dni od
prejema računa,
– da zagotavlja osnovni garancijski rok
24 mesecev,
– da ponujena notranja oprema v celoti
ustreza (po zahtevnosti vgrajenih materialov, dimenzijski skladnosti, trdnosti in trajnosti ter ustreznosti površine) zahtevam iz
4. poglavja razpisne dokumentacije – ˝Projektna dokumentacija˝,
– da ima vodja projekta vsaj 5 strokovnih priporočil na podobnih projektih v vrednosti nad 30 mio SIT, v zadnjih 7 letih,
– da ima ponudnik vsaj 5 strokovnih priporočil na podobnih projektih v vrednosti
nad 30 mio SIT, v zadnjih 7 letih,
– da so ponudbi priloženi vsi dokumenti, navedeni v 7. poglavju te razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 11. 10. 2003 predvideni datum odločitve pa je 19. 7. 2003.
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15. Merila za ocenitev ponudb: izbrana bo ekonomsko najugodnejša ponudba,
upoštevana pa bodo naslednja merila: ponujena cena, strokovna priporočila, rok izvedbe, garancijski rok in ravnanje z okoljem.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: so v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 6. 2003.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o.
Št. 145/03
Ob-95488
1. Naročnik: Javni zavod Filmski studio
Viba film Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Stegne 5, 1000
Ljubljana, tel. 00386(0)1/51-32-402, telefaks 00386(0)1/51-32-550.
3. (a) Vrsta in količina blaga: načrtovanje, sestava, izdelava, dobava in vključitev sistema avdio mešalne mize za digitalno filmsko postprodukcijo, s celotnim
ožičenjem za vse zunanje obdelovalne
naprave v osrednjem prostoru ter zagon
na sedežu naročnika; razpisane storitve
vključujejo tudi usposabljanje osebja ter
servisne obveznosti na licu mesta.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbe se lahko nanašajo le na celoto.
4. Kraj dobave: Filmski studio Viba film
Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijo.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava in
montaža v 90 dneh po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javni zavod
FS Viba film Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana; razpisna dokumentacija: tajništvo, (tel.
00 386 1/51-32-402), vse dodatne informacije: Vladimir Peruničič, direktor, tel.
00386/1/51-32-402, e-mail: vladimir.perunicic@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije v višini 20.000 SIT je potrebno nakazati na podračun naročnika pri
UJP št.: 01100-6030354621. Razpisno
dokumentacijo dvignete s predložitvijo potrdila o plačilu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 7. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni zavod Filmski studio Viba
film Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 7. 2003 ob 12.15, v prostorih
Javnega zavoda FS Viba film, Stegne 5,
1000 Ljubljana, sejna soba 22 c v I. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od razpisane vrednosti.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni po zapisniškem prevzemu,
montaži in uspešno opravljenem testiranju
sistema s strani naročnika.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj do 18. 11. 2003, predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
1. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 38 z dne
25. 4. 2003, Ob-92601.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 6. 2003.
FS Viba film Ljubljana
Št. 400-05-9/2003
Ob-95493
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup sistema za določanje TOC (celotnega organskega ogljika) in TN (celotnega dušika) v tekočih vzorcih.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Vojkova 1/b.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum zaključka dobave: 1. december
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Janko Vidic, dipl. org.-men., klet, soba
K02, tel. 01/478-44-18.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 14.30,
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 7. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 7. 2003 ob 13. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sejna soba, IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz proračuna RS in poravnava plačila v skladu z
Zakonom o izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. 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): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da je finančno sposoben, in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega računa v
preteklih šestih mesecih ni večje od treh
dni od datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje dobave za razpisano blago ni daljše od razpisanega,
– da garancijski rok ni krajši od enega
leta
– da veljavnost (opcija) ponudbe ni krajša od 120 dni od odpiranja ponudb,
– zagotavljanje rezervnih delov, vzdrževanja in servisiranja v času garancije.
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 8. 11. 2003; predvideni datum odločitve
do 15. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena za razpisano blago.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki ima nižjo ponudbeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Agencija RS za okolje
Št. 57
Ob-95520
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-23-02,
faks 02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: avtomobilske pnevmatike in zračnice za leto
2003.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: po dispoziciji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v 12 mesecih.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije, d.o.o., Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije Peter Hometer.
(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: 2.000 SIT na račun
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 7. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Nabavna
služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 7. 2003 ob 10. uri, Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prevzemu.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik izpolnjevati: da ni dal zavajajoče podatke, glede zahtev iz te točke; da je
predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, da oprema izpolnjuje tehnične zahteve iz razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2003, predvideni datum odločitve 25. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena do 50 točk, certifikat kakovosti
do 2 točki, plačilni pogoji do 3 točke, dodatne storitve 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 6. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 6/03
Ob-95562
1. Naročnik: Vrtec Ciciban, Šarhova 29,
1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vrtec Ciciban,
Šarhova 29, 1000 Ljubljana, tel.
01/534-24-60, faks 01/534-34-44.
e-pošta: vrtec.ciciban@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: možnost oddaje sukcesivne dobave živil po naslednjih sklopih živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
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2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava, sveže sadje in suho
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 slaščičarski izdelki,
12. splošno prehrambeno blago,
13. dietna prehrana.
4. Kraj dobave: Vrtec Ciciban, Šarhova
29, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2003 do 31. 8. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vrtec Ciciban, Šarhova 29, 1000 Ljubljana – dodatne informacije lahko ponudniki zahtevajo
pri Ivanki Tomšič, organizatorki prehrane,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure na tel.
01/53-42-460 ali 01/53-43-444.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 3. 7. 2003,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu vrtca vsak delovni dan
od 10. do 12. ure od dneva objave javnega
razpisa dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT + 20% DDV, znesek ponudniki nakažejo na naročnikov UJP račun
št. 01261-6030636859.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 7. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vrtec Ciciban, Šarhova 29,
1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 7. 2003 ob 9.30, v prostorih Vrtca Ciciban, Šarhova 29, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov, računi pa se izdajajo zbirno
1x mesečno.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem
postopku za sukcesivno dobavo živil se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o javnih
naročilih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom Zakona o
javnih naročilih in kot je še posebej določeno v pogojih iz razpisne dokumentacije.

Št.

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 ponudnik – 10 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 6. 2003.
Vrtec Ciciban, Ljubljana

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Št. 35206-2/2002
Ob-95255
1. Naročnik: Občina Puconci.
2. Naslov naročnika: Občina Puconci,
Puconci 80, 9201 Puconci, tel.
02/54-59-100, faks 02/54-59-101.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
in zapiranje dela odlagališča za nenevarne odpadke v Puconcih.
(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
celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Puconci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del: avgust 2003, ostali roki navedeni v razpisni
dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, Mitja
Crnkovič.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcijski račun št. 01000-0100012124.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 7. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Puconci, Puconci 80,
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9201 Puconci, s pripisom: “Ne odpiraj-ponudba sanacija odlagališča Puconci.“
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 7. 2003 ob 12. uri v prostorih sejne sobe Občine Puconci.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudb, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(70%), referenčna dela (10%), rok izvedbe
(10%), plačilni pogoji (5%) in garancijski
rok (5%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 5. 2003.
Občina Puconci
Št. 352-05/03-1/1
Ob-95256
1. Naročnik: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tel.
02/538-15-00, faks 02/538-15-02.
2. Naslov naročnika: Občina Moravske
Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice,
tel.
02/538-15-00,
faks
02/538-15-02.
3. (a) Opis in obseg gradnje: kanalizacija Bogojina, 1 faza.
(b) Če je predvidena oddajo delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Bogojina v Občini Moravske Toplice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2 meseca.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na naslovu: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
3, 9226 Moravske Toplice, kontaktna oseba je mag. Milan Šadl, tel. 02/538-15-00,
faks 02/538-15-02, elektronski naslov: obcina.moravske.toplice@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do preteka razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v znesku 20.000 SIT ponudniki
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poravnajo z nakazilom na transakcijski račun št. 01278-0100012085, namen nakazila: za razpisno dokumentacijo – izgradnja
kanalizacije Bogojina.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 7. julija 2003 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tajništvo
– soba 3 (1. nadstropje).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 8. julija
2003 ob 8. uri na naslovu: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice – sejna soba (2. nadstropje).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 2 mio SIT z veljavnostjo do vključno
8. 9. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila o predpisih: način plačevanja in roki so določeni v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
60 dni po roku za oddajo ponudbe. Najpoznejši datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 60 dni po roku za oddajo
ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. maj 2003.
Občina Moravske Toplice
Št. 40510-5/03-35
Ob-95297
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,
1230 Domžale; tel. 01/724-11-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
strehe in fasade Upravne stavbe Občine Domžale – 2. del.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Domžale, Ljubljanska
c. 69.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden zače-
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tek del september 2003, dokončanje del
do 30. 10. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, Oddelek za
splošne zadeve, Peter Gubanc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT, TTR
01223-0100001491, Banka Slovenije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 7. 2003, do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, ponudba
mora biti vidno označena: “Ne odpiraj! Ponudba za obnovo strehe in fasade – 2. del“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 7. 2003, ob 16. uri, Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, konferenčna dvorana, 1. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZJF.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: tri reference s
področja razpisanih del za obdobje zadnjih 3 let.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija 90 dni; naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral
predvidoma v 60 dneh po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
90%, reference 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, Peter Gubanc.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2003.
Občina Domžale
Ob-95300
1. Naročnik: Občina Kungota.
2. Naslov naročnika: Plintovec 1, 2201
Zg. Kungota, tel. 02/655-05-05, faks
02/655-05-06, e-naslov: obcina@kungota.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija in dozidava šolske kuhinje v
OŠ Kungota.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se oddaja kot celota.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Osnovna šola Zg. Kungota.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del: takoj po izbiri izvajalca in podpisu pogodbe,
zaključek del: 25. 8. 2003.
7. (a) Naslov in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Kungota,
Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, kontaktna
oseba Miro Zajko, tel. 02/655-05-02.
Strokovna pojasnila: Stojan Krajnc, tel.
02/653-22-51.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, ter med 13. in 16. uro do
oddaje ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT plačilo na transakcijski račun Občine Kungota št.
01255-0100008653, namen nakazila: razpisna dokumentacija za OŠ Kungota.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 6. 2003 do
9.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občinski urad občine Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 6. 2003 ob 10. uri v dvorani
Občine Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg.
Kungota.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v skladu
z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja za določila v prepisih: rok plačila je 90 dni od dneva potrditve obračunske situacije s strani nadzornika gradnje.
12. Pravna oblika povezave ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejšega (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo
sklenil pogodbo samo z enim izvajalcem
del, s posebnim določilom “ključ v roke“.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum določitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj 60 dni po dnevu odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba navedena v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2003.
Občina Kungota
Št. 352-01/453/03-03
Ob-95313
1. Naročnik: Občina Dolenjske Toplice.
2. Naslov naročnika: Zdraviliški trg 8,
8350
Dolenjske
Toplice,
tel.
07/384-51-84, faks 07/384-51-90.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija vodovoda v naselju Meniška
vas.
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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: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Meniška vas.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 7. 7.
2003, dokončanje 31. 8. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rok Barbič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT (v ceni je vključen DDV) na TRR št. 01357-0100015780,
sklic 352-01/453.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 6. 2003, do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dolenjske Toplice,
Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 6. 2003, ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Dolenjske Toplice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe na znesek 1,000.000 SIT za čas do 26. 7. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila izvršenih del je 60 dni od uradnega
prejema računa oziroma situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki predložijo pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razen zakonsko predpisanih ni posebnih zahtev.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 9. 2003, odločitev o sprejemu ponudbe bo sprejeta v roku 7 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 5. 2003.
Občina Dolenjske Toplice
Št. 1/03
Ob-95328
1. Naročnik: po pooblastilu Občine Idrija: Stanovanjsko gospodarstvo Idrija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Kosovelova 9,
5280 Idrija.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija devetih stanovanj v poslovno
stanovanjski stavbi Rožna 15, Idrija.

(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: Rožna 15, 5280 Idrija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
možno kot dodatna ponudba.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: 11. 8.
2003, dokončanje: 11. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: SGI d.o.o.,
Kosovelova 9, 5280 Idrija, Anita Vidic Grah,
tel. 05/37-43-330, faks 05/37-43-332,
e-naslov: sgi@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure na sedežu naročnika, po
plačilu razpisne dokumentacije do vključno
8. 7. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z DDV na transakcijski račun št. 04752-0000322963.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 7. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stanovanjsko gospodarstvo
Idrija d.o.o., Kosovelova 9, 5280 Idrija. Ponudbe se oddajo v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj - ponudba - rekonstrukcija devetih stanovanj v poslovno stanovanjski stavbi Rožna 15, Idrija“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 7. 2003 ob 13. uri, SGI d.o.o.,
Kosovelova 9, Idrija.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti, z rokom veljavnosti do
vključno datuma veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po mesečnih situacijah, plačljivih v roku 60 dni po
potrditvi računa in dostavitvijo do 8. v mesecu.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni rok odločitve o sprejemu
ponudbe je 16. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, reference, garancijski roki.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2003.
Stanovanjsko gospodarstvo
Idrija d.o.o.

Št.
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Ob-95341
1. Naročnik: Občina Sveta Ana.
2. Naslov naročnika: Občina Sveta
Ana, Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah, tel. 02/72-95-880, faks
02/72-95-885.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja vodovodnega cevovoda.
Ocenjena vrednost del je 22,000.000
SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja za vsa razpisana dela
skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: v Občini Sveta Ana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: avgust - september.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Sveta
Ana, Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah, tel.02/72-95-880.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokomentacijo se lahko zahteva od objave tega
razpisa do 2. 7. 2003, vsak dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo proti plačilu v
višini 9.600 SIT (DDV je vključen) plačilo
je treba nakazati na transakcijski račun št.
01381-0100010821 s pripisom “razpisna
dokumentacija – izgradnja vodovoda“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 7. 7. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Sveta Ana, Sv. Ana 17,
2233 Sv. Ana v Slov. goricah.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 7 2002 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Sveta Ana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za zavarovanje resnosti ponudbe je potrebno
predložiti bančno garancijo v višini 5% vrednosti javnega naročila in mora veljati še
30 dni po izteku ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
oziroma do podpisa pogodbe, 7. 9. 2003.
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15. Merila za ocenitev ponudb:
– višina ponudbene cene – 88%,
– število izvedenih gradenj – 6%,
– rok plačila situacij – 6%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Občina Sveta Ana
Št. 088/03
Ob-95346
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija ceste Gorenja vas-Trebija
R1-210/1111.
(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 R1-210 Gorenja
vas-Trebija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 15 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun
št. 01100-6300109972 – sklic na št.
18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 7. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 7.
2003 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 260,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 31 z dne
28. 3. 2003, Ob-90910.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 087/03
Ob-95417
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: preplastitev ceste RT-912/3105 Novaki-Cerkno.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta RT-912 Novaki-Cerkno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 60 dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun
št. 01100-6300109972 – sklic na št.
18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 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 ponudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 7.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 26,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 083/03
Ob-95419
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: gradnja
nadomestnega mostu čez Slomški potok v Ponikvi na cesti R3-687/7207.
(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 R3-687 Dole-Ponikva-Loče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 9 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 7. 2003 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
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strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 7.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 80,004.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 084/03
Ob-95421
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija ceste R3-704/1355 Ribnica-Podvelka.
(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 Ribnica-Brezno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 10 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-

mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 7. 2003 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 7.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 94,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 086/03
Ob-95422
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: zahodna
obvoznica Maribor (R2-435/1431 – ureditev Limbuške ceste).
(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 R2-435 Maribor-Ruše.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 8 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slo-
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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 dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun
št. 01100-6300109972 – sklic na št.
18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 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 ponudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 7.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj 120
dni, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 98,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 085/03
Ob-95423
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: preplastitev regionalne ceste R1-230/1310
Križevci-Ljutomer-Pavlovci.
(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 Ljutomer
– Pavlovci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2 meseca po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun
št. 01100-6300109972 – sklic na št.
18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 7. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 7.
2003 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 34,800.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 089/03
Ob-95425
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija ceste R2-425/1265 Črna–Šentvid od km 20.700 do km 22.200.
(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: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R2-425 Poljana-Šentvid.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 11 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV
(Irena
Skubic),
tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 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 ponudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 7.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 124,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 090/03
Ob-95426
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
ceste G2-107/1274 Celje-Šentjur skozi
Vrbno.
(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 G2-107 CeljeŠentjur.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 11 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun
št. 01100-6300109972 – sklic na št.
18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 7. 2003 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 7.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 122,000.000 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 35213-22/2003-0801
Ob-95375
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 02/25-26-551,
tel. 02/22-01-414.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
kanala 2,0 za razvanje.
(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: med Bohovo in Razvanjem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek - takoj
po podpisu pogodbe, rok izvedbe del
3 mesece.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, pisarna
110, Slovenska 40, Maribor, dodatne informacije na voljo pri Marjanu Blassinu, univ.
dipl. ek., inž. grad.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure na Komunalni direkciji, Slovenska 40, Maribor, do
oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na TRR 01270-0100008403
Mestna občina Maribor sklic na št.
00-71309906-0801.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 6. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOM, Mestna uprava, Komunalna direkcija, glavna pisarna (soba 210),
Slovenska 40, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 7. 2003 ob 9. uri na Komunalni
direkciji, Slovenska 40, Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk
(podrobnosti navedene v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Mestna občina Maribor
Št. 366/03
Ob-95404
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška c. 2, 1000 Ljubljana, faks
01/522-27-64.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
sob za intenzivno nego na KO za kardiologijo.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba mora biti oddana kot
celota.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Klinični center ljubljana; Zaloška c. 7, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: maksimalni čas
izvedbe je 70 dni od dneva veljavnosti pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu Klinični
center Ljubljana, Komercialni sektor, Zaloška cesta 14, 2. nadstropje, tajništvo; dodatne informacije pa je možno pisno zahtevati na naslovu KCL, Služba za javna naročila, Bohoričeva 28, 1000 Ljubljana, faks
01/522-27-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT na PRZR
pri Upravi za javna plačila št.:
01100-6030277894.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. julija 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Zaloška cesta 14, 2. nadstropje, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. julija 2003 ob 12. uri v predavalnici I, v glavni stavbi KCL, Zaloška c. 7,
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% končne ponudbene vrednosti, ki mora
veljati za čas veljavnosti ponudbe in en dan.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji, ki jih
postavlja naročnik, so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od dneva odpiranja. Predvideni datum odločitve je avgust 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: končna
ponudbena vrednost 100%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik dovoljuje ponudbo s podizvajalci. Zainteresirani ponudniki imajo pred
odločitvijo o nakupu pravico do vpogleda v
razpisno dokumentacijo, in sicer v prostorih
navedih v 8. (b) točki te objave.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2003.
Klinični center Ljubljana
Ob-95457
1. Naročnik: Občina Trebnje, Goliev trg
5, 8210 Trebnje.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 5,
8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks
07/348-11-31.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija-nadomestni most čez reko
Mirno na LC 425411 Martinja vas-Hrastovica.
(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: Hrastovica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne rešitve niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
predvidoma avgust 2003, rok izvedbe del
270 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, Občinska
uprava, dodatne informacije Stanko Gojkovič, tel. 07/348-11-37 ali Bregar Drago,
tel. 07/348-11-10.
(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: stroške za razpisno dokumentacijo v višini 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na transakcijski podračun Občine Trebnje št. 01330-0100016133,
sklic na 713000011100.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 7. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 7. 2003 ob 12. uri sejni sobi
Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvršujejo po določbah zakona o izvrševanju proračuna, v roku 60 dni od dneva
prejema situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: 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 90 dni, rok za odločitev o sprejemu
ponudbe je predvidoma 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: investitor si pridržuje pravico do
spremembe dinamike izvedbe del, oziroma
plačila, glede na zagotovljena-razpoložljiva
proračunska sredstva.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Občina Trebnje
Ob-95458
1. Naročnik: UL, Visoka šola za zdravstvo, Poljanska cesta 26a, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: UL, Visoka šola
za zdravstvo, Poljanska c. 26a, 1000 Ljubljana,
tel.
01/300-11-09,
faks
01/300-11-19.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del za izgradnjo II. faze objekta B in
obnova prostorov objekta A na UL, Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani.
(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: ni.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Poljanska cesta 26a.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek za B
objekt predvidoma 1. 9. 2003, dokončanje
1. 5. 2005 in začetek za A objekt predvidoma 30. 6. 2005, dokončanje 30. 9. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Lokainvest
d.o.o.-tajništvo, Kapucinski trg 7, 4220
Škofja Loka pri Irmi Ušeničnik, dodatne informacije Viljem Govekar, tel 041/726-056.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 15. 6. 2003
do 28. 7. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne doku-
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mentacije v višini 15.000 SIT je potrebno
nakazati na TRR podjetja Lokainvest d.o.o.
24401-9004524330 Raiffeisen Krekova
banka.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 7. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: UL, Visoka šola za zdravstvo,
Poljanska cesta 26a, 1000 Ljubljana, dekanat šole soba št. 102.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 7. 2003 ob 12. uri v sobi št.
520/IV Visoke šole za zdravstvo, Poljanska
cesta 26a, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 60 dni od prejema situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v skladu z razpisono dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb, predvideni datum odločitve do
8. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: projektna dokumentacija je na voljo
v podjetju Lokainvest d.o.o. Kapucinski trg
7, Škofja Loka (obvezna predhodna najava), ogled lokacije je možen 15. 7. 2003 s
pričetkom ob 10. uri v sobi 520/IV na Visoki šoli za zdravstvo, Poljanska cesta 26a,
Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 51 z dne
30. 5. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 6. 2003.
UL, Visoka šola za zdravstvo
Št. 031-00-3/2003-85
Ob-95459
1. Naročnik: Občina Oplotnica.
2. Naslov naročnika: Občina Oplotnica,
Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica, faks
02/845-09-09, e-mail občina.oplotnica@siol.net, tel. 02/845-09-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija lokalne ceste LC 440-260 Brezje
pri Oplotnici- Koroška Vas.
(b) Če je predvidena oddaja delov in
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo izbral izvajalca za
celoten obseg del.
4. Kraj izvedbe: Brezje pri Oplotnici –
Koroška Vas, Oplotnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni za-

četek – 15. 8. 2003, rok dokončanja –
20. 9. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Oplotnica,
Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica – Oddelek za okolje, prostor, Hren Aleš.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: zanjo je potrebno plačati
10.000 SIT na transakcijski račun naročnika št. 01371-0100009759, pri Banki Slovenije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 8. 7. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov: Občina Oplotnica, Grajska cesta
1, 2317 Oplotnica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v torek 8. 7.
2003 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Oplotnica, Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: za resnost ponudbe je
ponudnik dolžan priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila: pogoji bodo razvidni iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): kolikor predloži ponudbo skupina izvajalcev,mora le-ta dostaviti pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolniti ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora priložiti v razpisni dokumentaciji zahtevana
dokazila.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti vsaj 60 dni od dneva oddaje ponudbe,
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je julij 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlane zahteve za objavo: 29. 5. 2003.
Občina Oplotnica
Št. 663-05-003/03-002
Ob-95479
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija objekta socialno varstvenega zavoda Stara Gora-paviljon 5.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Stara Gora, Nova Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek september 2003, dokončanje v 10. mesecih.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54, Ljubljana, Dunja Bubanj, tel.
01/232-07-67, faks 01/232-19-48.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po tej objavi, med
9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 138.000 SIT na TRR:
04750-00000349833.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 7. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 7. 2003 ob 14. uri, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo
sklenil pogodbo z enim izvajalcem.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
finančna sposobnost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Dunja Bubanj, tel. 01/232-07-67,
faks 01/232-19-48.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 16-18 z
dne 21. 2. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 26810/2003
Ob-95490
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, tel. 02/234-14-12, faks
02/234-14-52, el. naslov: dzp-info@gov.si.
3. Opis in obseg gradnje: izdelava projekta PGD/PZI skupaj z rekonstrukcijo

in obnovo poslopja Agencije za železniški promet v Mariboru.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 6 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija
za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000
Maribor, vložišče, Alenka Vihar, tel.
02/234-14-50.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame med 9. in
11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo proti plačilu
15.000 SIT na žiro račun naročnika št.
0100-6300109972, sklicevanje na številko
18 24228-7141998-00106803.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 7. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet, Direkcija za železniški promet,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 7. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
Ministrstva za promet, Direkcije za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 3% od vrednosti javnega naročila in mora veljati 30 dni po izteku
veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba bo
podpisana samo z enim izvajalcem.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– ponudnik mora za zadnja tri leta priložiti vsaj tri pisne ocene naročnikov, da je
ponudnik kvalitetno izvajal dela,
– ustrezna izobrazba kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila,
– povprečni letni promet ponudnika v
zadnjih treh letih mora biti v višini najmanj v
vrednosti javnega naročila,
– likvidna sredstva in/ali prikaz možnosti najetja kredita v minimalni vrednosti prvih dveh mesečnih situacij,
– rok izvedbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudb.
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15. Merila za ocenitev ponudb: višina
ponudbene cene, vplivnost v 100%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu lahko
ponudniki zahtevajo pisno ali po tel.
02/234-14-12, na naslov RS MPZ – Direkcija za železniški promet, Maribor, Kopitarjeva 5. Naročnik bo pisno odgovoril na vsa
vprašanja, ki jih bo prejel v pisni obliki najkasneje 5 dni pred potekom roka za predložitev ponudb.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 6. 2003.
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet
Št. 266-67/2003
Ob-95507
1. Naročnik: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, faks
01/478-18-78.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del
do kote 0 na mednarodnem mejnem
prehodu Gruškovje.
(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: Mednarodni mejni prehod Gruškovje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
jih ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del je september 2003, predviden konec del je marec 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: IBE d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana, vložišče.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure na naslovu IBE d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova
4, 1000 Ljubljana, vložišče.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 200.000 SIT- številka računa: 01100-6300109972, model 18,
sklic: 15202-7130007-01272003.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 7. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: IBE d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 7. 2003 ob 10. uri, IBE d.d.,
svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
50,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
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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): skupina dveh
ali več partnerjev v združenem podjetju.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do vključno 15. 12. 2003, predvideni
datum odločitve: je predvidoma v mesecu
juliju.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena ob upoštevanju ostalih pogojev
razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pisne vloge na naslov naročnika.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 40-41 z
dne 5. 5. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 6. 2003.
Republika Slovenija,
Servis skupnih služb Vlade
Št. 266-50/2003
Ob-95509
1. Naročnik: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva
27a,
1000
Ljubljana,
faks
01/478-18-78.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del
do kote 0 na mednarodnem mejnem
prehodu Jelšane.
(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: Mednarodni mejni prehod Jelšane.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
jih ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del je september 2003, predviden konec del je marec 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: IBE d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana, vložišče.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure na naslovu IBE d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova
4, 1000 Ljubljana, vložišče.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 200.000 SIT- številka računa: 01100-6300109972, model
18, sklic: 15202-7130007-01272003.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 7. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: IBE d.d., svetovanje, projekti-
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ranje in inženiring, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 7. 2003 ob 10. uri, IBE d.d.,
svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
50,000.000 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): skupina dveh
ali več partnerjev v združenem podjetju.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do vključno 15. 12. 2003, predvideni
datum odločitve: je predvidoma v mesecu
juliju.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena ob upoštevanju ostalih pogojev
razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pisne vloge na naslov naročnika.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 42 z dne
9. 5. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 6. 2003.
Republika Slovenija,
Servis skupnih služb Vlade
Št. 35213-23/2003-0801
Ob-95510
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 02/25-26-551,
tel. 02/22-01-414.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
kanala v Adamičevi ulici.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Studenci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek-takoj
po podpisu pogodbe, rok izvedbe del 4
mesece.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, pisarna
110, Slovenska 40, Maribor, dodatne informacije na voljo pri Marjanu Blassinu, univ.
dipl. ek., inž. grad.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure na Komunalni direkciji, Slovenska 40, Maribor, do
oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali

položnico na TRR 01270-0100008403
Mestna občina Maribor sklic na št.
00-71309906-0801.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 6. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOM, Mestna uprava, Komunalna direkcija, glavna pisarna (soba 210),
Slovenska 40, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 7. 2003 ob 10. uri na Komunalni
direkciji, Slovenska 40, Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk (podrobnosti navedene v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 6. 2003.
Mestna občina Maribor
Ob-95511
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vrhnika d.d.
2. Naslov naročnika: Pot na Tojnice 40,
1360 Vrhnika, tel. 01/75-05-062, faks
01/755-20-13, e-pošta: kpv.slavicaj@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: specialno vozilo za pobiranje in odvoz odpadkov.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki se lahko potegujejo
samo za celotno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Vrhnika, Pot na Tojnice 40.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: oktober 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunalno
podjetje Vrhnika d.d., Pot na Tojnice 40,
1360 Vrhnika, Zalaznik Frančišek.
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(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: 10.000 SIT z virmanom na
račun št. 02027-0011262773 ali na blagajni podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 6. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Vrhnika
d.d., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - ne odpiraj“
in številko objave v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 6. 2003 ob 13. uri v prostorih
Komunalnega podjetja Vrhnika d.d.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% vrednosti ponudbe, za čas veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 10 dneh.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 5. 2003.
Komunalno podjetje Vrhnika d.d.
Ob-95512
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-96-70,
telefaks 01/588-96-09.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
toplotnih postaj in priključnih vročevodov za obstoječe stanovanjske objekte
v Kosezah: niz C, E, G.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja posameznih sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:

– rok začetka del: 11. avgust 2003,
– rok za dokončanje: 15. september
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, 2. nadstropje, soba št. 214
vsak delovni dan med 8. in 14. uro. Za
dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo vam je na voljo Dušan Hrib,
univ. dipl. inž. grad., tel. 01/588-96-70,
mobitel 041/527-877.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času navedenem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek plačila
vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na
transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana,
d.o.o.
št.
02924-0253764022 pri Novi ljubljanski
banki, d.d. Ljubljana, s sklicem na št.
600-22-03. Vplačilo je možno tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 9. julija 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana ali jo predložiti osebno na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana
v vložišču. Kuverte morajo biti opremljene
tako kot je navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 9. julija 2003 ob
12. uri v sejni sobi na naslovu Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
62, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
8,200.000 SIT z veljavnostjo do 26. avgusta 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo v roku najmanj 30 dni od datuma uradno
evidentiranega prejema situacije v vložišču
Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): akt o skupni
izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:
– finančno stanje,
– zaposleni in zahtevana izobrazba,
– reference,
– rok za izvedbo,
– garancijska doba,
– plačilni rok.
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14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 26. avgusta 2003, predvideni datum
odločitve o izboru izvajalca: 17. julij 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. maj 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-95515
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja št.
13, 6000 Koper, tel. 05/66-86-100, faks
05/66-86-120.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vodovodno omrežje Šanca - Tinjan.
(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: Šanca – Tinjan, Mestna občina Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varianta ni dopustna.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden pričetek del je 4. 8. 2003. Predviden čas dokončanja je 4. 2. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja št.
13, 6000 Koper, tel. 05/66-86-161, Jadran Šarkanj, grad. inž.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 2. 6. 2003
do 3. 7. 2003, vsak dan od ponedeljka do
petka od 7. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 50.000 SIT. Način plačila je: virman, na transakcijski račun
10100-0000055382.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 7. 2003, do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper d.o.o.,
Ulica 15. maja št. 13, 6000 Koper (tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 7. 2003, ob 13.15, v mali sejni
sobi (št. 113) na Rižanskem vodovodu Koper.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisnih 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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisnih pogojih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 1. 9. 2003. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 21. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo pri izboru najugodnejšega ponudnika upošteval najnižjo ceno ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev navedenih v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 601-1/2002
Ob-95529
1. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: Občina Zagorje ob
Savi, C. 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, tel. 03/56-55-700, faks 03/56-64-011.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena, obrtniška in instalacijska dela z zunanjo ureditvijo in priključki za dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne šola Ivan
Skvarča v Zagorju ob Savi.
(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: ni.
4. Kraj izvedbe: Zagorje ob Savi.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek del v septembru 2003, rok dokončanja
del do 31. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: IN-TACT,
d.o.o., C. 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob
Savi, kontaktna oseba Ludvik Fain, univ.
dipl. inž. arh., tel. 03/56-64-083 ali
041/650-806, faks 03/56-64-214.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času trajanja
javnega razpisa do 30. 6. 2003 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o nakazilu 125.000 SIT (brez DDV) na transakcijski račun IN-TACT, d.o.o. št.
26338-0017831728 pri Banki Zasavje,
d.d. Trbovlje s pripisom za razpisno dokumentacijo. Cena je strošek kopiranja kompletne projektne dokumentacije (PGD in
del PZI), ki ostane v lasti ponudnika in je
sestavni del razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 15. 7. 2003
do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Zagorje ob Savi, C. 9.
avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi z oznako
“Ponudba - ne odpiraj, gradnja OŠ Ivan
Skvarča v Zagorju ob Savi“.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 15. 7.
2003 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 5.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da,
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponujenih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudnik s podizvajalci, ki jih navede v ponudbi ali skupina ponudnikov z navedbo vodilnega partnerja, s predložitvijo pravnega akta o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora predložiti dokumente v skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvigne pri naročniku. Reference
s področja visokih gradenj, v skladu z razpisno dokumentacijo, izjava banke glede bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izjava banke glede bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ter ostali pogoji razvidni iz
razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna še 60 dni po odpiranju ponudb. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 15. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 27 z dne
14. 3. 2003, Ob-89944.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 208
Ob-95530
1. Naročnik: Občina Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Pot Vitka Pavliča
5, 1430 Hrastnik, tel. 03/56-54-360.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija vodovoda za naselje Spodnje
Krnice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Hrastnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del:
5 dni po podpisu pogodbe in uvedbe v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Hrastnik, Petra Plahuta.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 6. 2003, do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 6. 2003, ob 12. uri, Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, v
sejni sobi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o javnih financah.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedba opreme in njena zasedenost.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Datum odločitve o sprejemu ponudbe je
2. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, rok izvedbe del, rok plačila.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Občina Hrastnik
Št. 414-10-307/00-4
Ob-95593
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,
2250 Ptuj, tel. 02/748-29-99, faks
02/748-29-98.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija in novogradnja atletskega stadiona na Ptuju - 2. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: sklop 1: preplastitev (končni
sloj, barvanje, črtanje), sklop 2: dobava in
montaža opreme.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: obstoječi objekt mestnega stadiona na Ptuju, Čučkova 7.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: 22. 7.
2003, konec 30. 8. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ptuj, Oddelek za družbene dejavnosti, Mestni trg 1, Ptuj, Ivan Vidovič ali
Valentina Golob, tel. 02/748-29-50, faks
02/748-29-98.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 1. 7. 2003
do 12. ure, vsak delovni dan od 8. do 13.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dobijo usposobljeni ponudniki na podlagi predhodne najave in s potrdilom o vplačilu 5.000 SIT na transakcijski račun Mestne občine Ptuj: 01296 - 0100016538,
sklic 414-10-307/00-4.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 7. 2003.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Oddelek
za družbene dejavnosti, Mestni trg 1, Ptuj,
s pripisom “rekonstrukcija atletskega stadiona 2 - faza“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 7. 2003 ob 10. uri, Mestna občina
Ptuj, Oddelek za družbene dejavnosti, Mestni trg 1/III, Ptuj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev, rok plačila: 90 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do dneva, ko sklenjena pogodba stopi v veljavo, predvideni datum odločitve: 8. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena - 30 točk,
– tehnične prednosti - 30 točk,
– garancijski roki - 20 točk,
– zaključek del - 10 točk,
– reference ponudnika - 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 6. 2003.
Mestna občina Ptuj
Št. 110-1/03
Ob-95724
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
(a) Opis in obseg gradnje: obeležitev
mostu čez Muro – elektronski prikazovalnik na AC Lenart-Beltinci, pododsek
Vučja vas-Beltinci.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: AC Vučja vas-Beltinci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 90 dni po veljavnosti pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.27,
kontaktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Rade
Zeljković, univ. dipl. inž. grad. – DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Ul. talcev 24,
2000 Maribor, tel. 02/23-43-218, faks
02/23-43-225.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 10. 7. 2003 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 10. 7.
2003 ob 11. uri v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 2,270.000 SIT in veljavnostjo najmanj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira iz lastnih sredstev DARS
d.d. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
je 180 dni po preteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe. Predvideni datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 19. 8.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev
razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

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
Obvestilo
Ob-95382
Obveščamo vas, da naročnik RTV Slovenija spreminja razpisno dokumentacijo pri
javnem naročilu RTV-19/2003-1L-ODP/S
(Organiziranje letalskih prevozov in namestitvenih aranžmajev v tujini). Javno naročilo
je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 48
z dne 23. 5. 2003, Ob-94520.
Sprememba razpisne dokumentacije je na
voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako RTV 19/2003-Organiziranje letalskih prevozov in namestitvenih
aranžmajev v tujini.
Radiotelevizija Slovenija, Javni
zavod
Popravek
Št. 26810-60/2002
Ob-95552
V objavi javnega razpisa za oddajo naročila storitev po odprtem postopku, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 49-51 z dne
30. 5. 2003, Ob-94996, se popravijo
8. (a), (b), (c) in 9. (a) točke tako, da se
pravilno glasijo:
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Direkcija
za železniški promet, Kopitarjeva 5, Maribor, Alenka Vihar, vložišče; dodatne informacije: Lidia Jurše.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
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mentacija se lahko prevzame: ponedeljek, sreda in petek, od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 20.000 SIT. Sredstva se nakažejo na transakcijski račun št. 0100-6300109972, sklicevanje
na št. 18 24228-7141998-00106003.
9.(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe predložiti
do 30. 6. 2003 do 9. ure.
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet
Popravek
Št. 36101/00001/2003
Ob-95569
V javnem razpisu: čiščenje poslovnih
prostorov Mestne občine Celje in oskrba s
pripadajočim čistilnim materialom in čistilnimi sredstvi, objavljenem v Uradnem
listu
RS,
št.
40-41
pod
Št.
36101/00001/2003 z dne 5. 5. 2003,
Ob-92962 in popravek, objavljen v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 16. 5. 2003,
Ob-93817, se datumi v točkah 9. (a), 10. in
16. pravilno glasijo:
9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 6. 2003 do
12. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 6. 2003 ob 13. uri.
16. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je: 17. 6. 2003.
Mestna občina Celje
Razveljavitev
Ob-95617
Razveljavljamo razpis JR-410, čiščenje
prostorov za naročnika: Študentski domovi
v Ljubljani, objavljen v Uradnem listu RS, št.
29 z dne 21. 3. 2003, Ob-90435.
Študentski domovi v Ljubljani
Št. 1/03
Ob-95245
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,
2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: vzdrževanje računalniške
sistemske strojne, programske in periferne opreme v obdobju 2003 – 2006.
Predmet naročila so storitve preventivnega
vzdrževanja in vzdrževanja računalniške sistemske strojne, programske in periferne
opreme v pogarancijski dobi. Prav tako so
predmet naročila tudi storitve tehnične podpore in nujne nadgradnje sistemske strojne
in programske opreme zaradi izboljšanja delovanja informacijske in računalniške tehnologije. V skladu s 97. členom ZJN-1 si naročnik pridružuje možnost oddaje dodatnih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev in jih bo izvajal izbrani izvajalec, če bodo
dodatne storitve ustrezale vsebini oddanega
naročila. Po prilogi: I.A/7.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
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1. sklop: vzdrževanje strateške opreme I:
– strežniki,
– oprema za arhiviranje,
– UPS-i,
– SAN oprema,
– komunikacijska oprema,
– sistemska programska oprema;
2. sklop: vzdrževanje strateške opreme II:
– osebni računalniki v ambulantah (ZIS),
– čitalci zdravstvenih kartic,
– sistemska programska oprema;
3. sklop: vzdrževanje strateške opreme III:
– tiskalnika HPLJ 8100N, Printronix
P5010;
4. sklop: vzdrževanje druge računalniške
opreme:
– osebni računalniki v upravi ZDM in
upravah OE ZDM,
– prenosni računalniki,
– sistemska programska oprema,
– matrični tiskalniki,
– laserski tiskalniki,
– InkJet tiskalniki,
– scannerji,
– ostalo (zvočniki, …);
5. sklop: preventivno vzdrževanje strateške opreme I;
6. sklop: preventivno vzdrževanje strateške opreme II;
7. sklop: preventivno vzdrževanje strateške opreme III;
8. sklop: preventivno vzdrževanje druge
računalniške opreme;
9. sklop: tehnična podpora strateške
opreme I.
5. Kraj izvedbe: lokacije z računalniško
opremo se v celoti nahajajo v mariborski
regiji in so natančno predstavljene v razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe:
obdobje 2003-2006, predvidoma od
meseca avgusta 2003 do meseca julija
2006.
8. (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
naročila – Marija Horvat. Razpisna dokumentacija bo izstavljena na podlagi predložitve pisnega potrdila o vplačilu.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. 6. 2003
dalje, med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT + 20% DDV,
kar znaša 12.000 SIT na račun Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, podračun
pri UJP, urad Slovenska Bistrica, št.:
01270-6030922374, s pripisom “za razpisno dokumentacijo“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 7. 2003, do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III – soba
428 ali 423, Služba za javna naročila.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 7. 2003 ob 10. uri, Zdravstveni

dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III – soba 423, Služba za javna naročila.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, v višini
600.000 SIT, z veljavnostjo do 30. 9.
2003.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo zadnjega v mesecu za tekoči mesec, na
podlagi izstavljenega računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– za strateško opremo I: pisna dokazila
o vrsti strokovnega in poslovnega statusa s
principali: HP, IBM, Allied Telesyn in Cisco,
– ali s proizvajalci opreme podpisano
pogodbo o servisiranju oziroma dokazilo o
statusu “Authorised service provider“,
– ali pismo o nameri.
Veljati morajo ves čas trajanja pogodbe z naročnikom:
– izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci,
– navedba podizvajalcev in opis njihovih
del,
– izjavo ponudnika o medsebojnem sodelovanju s podizvajalci,
– izjavo podizvajalca o medsebojnem sodelovanju s ponudnikom,
– izjava ponudnika o odgovornosti za izvedbo naročila,
– strokovna priporočila (reference),
– izjava ponudnika o tehničnih zmogljivostih in kadrovski usposobljenosti,
– seznam kadra, ki bo izvajal storitve,
– izjava ponudnika o času izvedbe storitve,
– izjavo ponudnika o drugih pogojih,
– izjava ponudnika o zagotovitvi pokritosti ponudbe,
– izjava o varovanju poslovne skrivnosti,
– izjavo ponudnika o plačilnih pogojih,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini: 600.000 SIT,
– izjavo banke, da bo pridobil bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Opozorilo: ponudnik mora za podizvajalce predložiti v razpisni dokumentaciji zahtevana dokazila v enaki obliki in na način, kot
je zahtevano za ponudnika.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ponudnik mora storitve, ki se nanašajo na posamezen sklop razpisane strotive,
izvajati v skladu z vsemi pravnimi določili, ki
veljajo za predmetno področje razpisa.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
30. 9. 2003; datum odločitve 11. 7. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena/pavšali – 20%, cena/dejanski stroški
preventivnega vzdrževanja – 20%, cena/dejanski stroški vzdrževanja strateške opreme
II. in druge računalniške opreme – 20%,
kompatibilnost ponudbe 40%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2003.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Ob-95272
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Studenec 48,
1260 Ljubljana Polje, tel. 01/58-72-100,
faks: 01/52-84-618, e-mail: alja.jancar@psih-klinika.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: čiščenje prostorov CZOPD (priloga IA ZJN-1, št. kat. 14storitve čiščenja stavb in storitve upravljanja
z nepremičninami).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora biti oddana za celoten
predmet javnega naročila.
5. Kraj izvedbe: Center za zdravljenje
odvisnih od prepovedanih drog, Zaloška
29, Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
vriantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2004
do 4. 5. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Psihiatrična klinika Ljubljana, pravna služba, Alja Jančar,
Studenec 48, 1260 Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo od dneva objave tega javnega razpisa
do dneva določenega za oddajo ponudb.
Zainteresirani ponudniki zahtevo za razpisno dokumentacijo pošljejo po faksu ali
elektronski pošti. Razpisna dokumentacija
bo zainteresiranim ponudnikom poslana po
pošti v roku najkasneje dveh dni po prejemu zahteve.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na voljo
brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je
potrebno predložiti do 19. 8. 2003 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
v originalu in eni kopiji v zapečatenih ovojnicah z jasno oznako “Ne odpiraj – Ponudba-čiščenje“ osebno na sedež naročnika ali
pa priporočeno s povratnico na naslov Psihiatrična klinika Ljubljana, tajništvo direktorice za splošne zadeve, Studenec 48, 1260
Ljubljana Polje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 8.
2003 ob 10. uri v Upravni stavbi PK, sejna
soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zavarovanje za resnost ponudbe ni zahtevano.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečna plačila v roku 30 dni od prejema računa, skladno z določili pogodbe.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): v primeru oddaje skupne ponudbe več ponudnikov mora skupina izvajalcev predložiti pravni akt o
skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora imeti zaposlenih najmanj petnajst delavcev za
opravljanje javnega naročila.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ponudnik mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati še 90 dni po javnem odpiranju ponudb. O sprejemu ponudbe bo odločeno
predvidoma v roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevana navedena merila z ocenami:
1. cena
– ocena: 15 najnižja cena,
– ocena: 12 od 101 do 105% najnižje
cene,
– ocena: 9 od 106 do 110% najnižje
cene,
– ocena: 6 od 111 do 120% najnižje
cene,
– ocena: 3 od 121 do 130% najnižje
cene,
– ocena: 0 več kot 131% najnižje cene;
2. reference za čiščenje v primerljivih
zdravstvenih ustanovah v zadnjih treh letih,
kjer se že uporablja ponujena tehnologija
čiščenja
ocena: 6 zelo dobra referenčna lista
(nad 6 referenčnih poslov).
ocena: 4 dobra referenčna lista (od 4
do 6 referenčnih poslov),
ocena: 2 solidna referenčna lista (od 2
do 4 referenčnih poslov),
ocena: 0 skromna referenčna lista (pod
2 referenčna posla).
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Za primerljivo zdravstveno ustanovo šteje zdravstvena organizacija, ki opravlja tudi
hospitalno dejavnost.
Razlaga: v dokumentaciji sta postavljeni
2 merili. Vsaka prispela in popolna ponudba bo ocenjena upoštevajoč le ti dve merili.
Končni seštevek točk bo ocena posamezne ponudbe.
Maksimalno število točk za posamezno
ponudbo je 21.
V primeru,da dva ali več ponudnikov zbere enako število točk, bo izbran ponudnik z
najnižjo ceno.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: po predhodnem dogovoru je možen
ogled lokacije.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 5. 2003.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-95273
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Kranj.
2. Naslov naročnika: Zlato polje 2,
4000 Kranj.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: priloga IA - številka
kategorije 14, predmet storitve - čiščenje
stavb.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe: poslovni prostori naročnika v Kranju, Škofji Loki, Radovljici, Tržiču
in na Jesenicah.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2003
do 31. 8. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Kranj, Zlato polje 2, Kranj; osebni
prevzem razpisne dokumentacije v sobi št.
109 ali pa se na podlagi pisnega zahtevka
razpisna dokumentacija posreduje po pošti; dodatne informacije: Milojka Sajovic, tel.
04/23-70-203.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro, do 4. 7. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: prevzem razpisne dokumentacije osebno ali po pošti. Pred tem
je potrebno predložiti dokazilo (položnico
ali virmanom), iz katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije, z navedbo
polnega naslova ponudnika in davčno številko.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 7. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Kranj,
Zlato polje 2, 4000 Kranj, vložišče, soba
št. 19.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 7. 2003 ob 11. uri v Zavodu za
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zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Kranj, Zlato polje 2, Kranj, v sejni
sobi št. 203.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2% ocenjene vrednosti naročila, z rokom
veljavnosti do vključno datuma veljavnosti
ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je najmanj 30 dni od dne, ko naročnik prejme račun.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb. Predvideni datum odločitve o izbiri je 21. 7. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena storitve 85 točk,
– rok plačila 7 točk,
– certifikat kakovosti ISO 8 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost naročila znaša
24,000.000 SIT (brez DDV). Okvirna skupna površina čiščenja po poslovnih prostorih znaša: na sedežu naročnika v Kranju
3.490 m2, v Izpostavi Škofja Loka 220 m2,
v Izpostavi Radovljica 165 m2, v Izpostavi
Jesenice 403 m2 in v Izpostavi Tržič 94 m2.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 5. 2002.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije,
Območna enota Kranj
Št. 6/2003
Ob-95275
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ul.
15, 1518 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: številka kategorije
1, predmet: storitve vzdrževanja in popravila fotokopirnih strojev.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: vzdrževanje in popravilo fotokopirnih
strojev ter dobava potrošnega materiala (razen papirja) in rezervnih delov na vseh lokacijah naročnika v Ljubljani, in sicer:
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I. sklop: 16 črnobelih fotokopirnih strojev,
II. sklop: 1 barvni fotokopirni stroj.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
celotno naročilo, ali samo za en sklop.
5. Kraj izvedbe: v poslovnih prostorih
naročnika v Ljubljani.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek – takoj
po podpisu pogodbe, zaključek – po izteku 2 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: za osebni prevzem je razpisna dokumentacija na razpolago na naslovu naročnika - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložišče.
Pisne zahteve za posredovanje razpisne
dokumentacije po pošti naj zainteresirani
ponudniki naslovijo na Odsek za javna naročila na naslovu naročnika.
Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije oziroma naročilu lahko ponudniki zahtevajo pisno pri odseku za javna naročila, do pet dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 12. in 13. uro, do vključno 7. 7. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 1.200 SIT (DDV je že vključen v ceni).
Potrdilo o vplačilu na transakcijski račun naročnika številka: 01100-6030264023 predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob
prevzemu oziroma s pisno zahtevo, s tem da
takrat naročniku tudi posreduje podatke o
polnem in točnem nazivu firme in naslovu ter
davčno številko.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 7. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 7. 2003 ob 13. uri, ZPIZ Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, mala sejna soba v VIII. nadstropju.
11. Navedba finančnega zavarovanja
za resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 450.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa, izstavljenega po opravljeni storitvi.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali, da ni prene-

hal poslovati na podlagi sodne ali prisilne
odločbe;
3. da mu v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodba ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
4. da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi, zapadle do
dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni
davčni urad ali carinska uprava;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa;
6. da je finančno in poslovno sposoben;
7. da ima izpolnjeno oziroma podpisano izjavo o referencah;
8. da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije;
9. da bo servis opravljal na vseh lokacijah naročnika;
10. da odzivni čas ni daljši od 2 dni,
11. da ima v obdobju enega leta pred
pričetkom naročila ves čas pravočasno in v
celoti poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti;
12. da ima izjavo banke:
– da bo dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
13. da vse priložene fotokopije ustrezajo originalom,
14. da sprejema vse pogoje razpisne
dokumentacije,
15. da v primeru, da ne nastopa s
podizvajalci predloži ustrezno izjavo,
16. da v primeru, da nastopa s podizvajalci tudi za njih predloži vse v razpisni
dokumentaciji zahtevane dokumente.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do dneva sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom; predviden
datum odločitve je 11. 7. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 70 točk,
– odzivni čas 20 točk,
– celovitost ponudbe 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 5. 2003.
ZPIZ Slovenije
Št. 601-1/2003
Ob-95276
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta
2, Škofja Loka, tel. 04/511-23-00, faks
04/511-23-01, e-pošta: obcina@skofjaloka.si.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve kopenskega prevoza – opravljanje prevozov
učencev za osnovne šole s podružnicami in oseb z motnjami v duševnem in
telesnem razvoju: OŠ Ivana Groharja, OŠ
Jela Janežiča, OŠ Škofja Loka – Mesto,
OŠ Cvetka Golarja, OŠ Poljane, VDC
Kranj – enota Škofja Loka, Vrtec Škofja
Loka, ki se opravljajo kot javni linijski
prevoz potnikov v cestnem prometu, posebni linijski prevoz šoloobveznih otrok
in občasni prevoz potnikov v cestnem
prometu za šolsko leto: 2003/2004,
2004/2005, 2005/2006.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: storitev javnega naročila se odda ali v
celoti za vse relacije, ali pa po sklopih za
sklop relacij, ali za posamezno relacijo.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Škofja Loka in del območja Občine Gorenja vas
– Poljane.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
(a) ponudnik ponudi varianto po razpisni
dokumentaciji, poleg lahko predlaga tudi
svojo varianto,
(b) ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 9. 2003 do
30. 6. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina
Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka,
Jurij Svoljšak, III. nadstropje, soba 20, tel.
04/511-23-34, GSM 031/677-898.
(b) Datum, do kdaj se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do 4. 7. 2003 v času uradnih ur, v sprejemni pisarni, I. nadstropje, soba 1.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ne.
9. (a) Datum in čas, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 7. 2003 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Škofja Loka,
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka; v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba
za šolske prevoze“. V levem zgornjem kotu
ali na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja. Ponudbo lahko vložite priporočeno po pošti na gornji naslov ali osebno
na vložišču Občine Škofja Loka, Mestni trg
15, Škofja Loka, I. nadstropje, soba 1.
10. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb: 7. 7. 2003, ob 10. uri; Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, soba
št. 31.
11. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v postopku zahtevana:
v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik je dolžan izvajalcu poravnati račune v
roku 30 dni po dnevu potrditve prejema
računa za pretekli mesec.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša

(47. člen Zakona o javnih naročilih): pisna pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti; poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
15. Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: prevoze lahko opravljajo za dejavnost registrirani prevozniki s svojimi ali najetimi vozili in
z licenco za prevoz potnikov v cestnem prometu.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00,
102/00), Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS,
št. 33/97, 63/97, 84/99), Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP – 1) (Ur. l.
RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98,
65/99, 36/00, 59/01), Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki
vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok (Ur.
l. RS, št. 78/99, 58/00), Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta za motorna in priklopna vozila ter
mesta za njihovo vzdrževanje (Ur. l. RS, št.
63/02), Navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/00), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (ZOFVI) (Ur. l. RS, št. 12/96,
23/96, 22/00, 64/01, 108/02, 34/03).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja
ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ne.
20. Datum, ko je zahteva za objavo javnega razpisa odposlana: 26. 5. 2003.
Občina Škofja Loka
Št. 462-02/98-2/2003/0431-001 Ob-95306
1. Naročnik: Carinska uprava Republike
Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvedba preventivnih zdravstvenih pregledov; zdravstvene in socialne storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba se lahko nanaša na celotni
predmet javnega naročila, to je izvedbo
preventivnih zdravstenih pregledov za vse
lokacije in delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj ali pa na njegov posamezni
del, to je izvedba preventivnih zdravstenih
pregledov samo za posamezne lokacije
oziroma za delavce, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj.

Št.

53-54 / 6. 6. 2003 / Stran 3085
5. Kraj izvedbe: na sedežu izbranega/izbranih ponudnika/ponudnikov.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2003
do 30. 11. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije:
– naslov službe in osebe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
sprejemna pisarna, pritljičje, soba št. P10,
Erika Anderlič, tel. 01/478-38-00, faks
01/478-39-00;
– ime osebe pri kateri zainteresirani ponudnik lahko dobi dodatne informacije:
Boštjan Kanc, tel. 01/478-38-21, faks
01/478-39-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
ter 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: 8. 7. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Šmartinska 55, 1523 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 7. 2003 ob 10. uri v prostorih
Carinske uprave Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– v primeru, da ponudba ponudnika presega 30 milijonov SIT, mora ponudnik svoji
ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10 % vrednosti javnega naročila oziroma dela javnega naročila, za katero se prijavlja, oziroma od ponudbene vrednosti ponudnika, kot je navedeno
v IX. poglavju razpisne dokumentacije;
– ponudniku ni potrebno predložiti bančne garancije za resnost ponudbe, če njegova ponudba ne presega 30 milijonov SIT;
v tem primeru mora ponudnik priložiti svoji
ponudbi lastno menico za resnost ponudbe, z menično izjavo, v višini 10% vrednosti javnega naročila oziroma dela javnega
naročila, za katero se prijavlja, oziroma od
ponudbene vrednosti ponudnika, kot je navedeno v IX. poglavju razpisne dokumentacije.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: glede finančnih sposobnosti:
– v preteklih šestih mesecih do vključno
datuma izdaje ustreznega bonitetnega
obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel
blokiranega žiro računa oziroma negativnega stanja sredstev v preteklem mesecu brez
odobrenega kredita za pokrivanje negativnega stanja na transakcijskem računu;
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– ponudnik mora imeti poravnane vse
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila;
– ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
30 dni od dneva prejema računa;
glede poslovne sposobnosti:
– veljavnost ponudbe ponudnika ne sme
biti krajša od 60 dni od dneva odpiranja
ponudb;
– ponudnik mora navesti svoje podatke
v VI. poglavju razpisne dokumentacije v točki ad 4) dokazila ponudnika o razpolaganju
z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi, in sicer glede svoje kadrovske strukture in tehnološke opremljenosti.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– ponudba mora veljati do 6. 9. 2003;
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 22. 7. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena za posamezno lokacijo oziroma
preventivne zdravstvene preglede delavcev,
ki delajo z viri ionizirajočih sevanj;
– oddaljenost ponudnika od posamezne lokacije.
Merilo pod prvo alineo “ponudbena cena“ predstavlja 85% vrednosti. Merilo pod
drugo alineo “oddaljenost ponudnika od
posamezne lokacije“ predstavlja 15% vrednosti.
Cena za posamezno lokacijo oziroma
preventivne zdravstvene preglede delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj se
bo preračunala v točke po naslednji formuli:
cena za posamezno lokacijo oziroma
preventivne zdravstvene preglede delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj v
točkah = (minimalna cena za posamezno
lokacijo oziroma preglede delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj x 100)/(ponujena cena za posamezno lokacijo oziroma preglede delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj)
Najnižja cena dobi največje število točk.
Ponudnik prejme:
– za oddaljenost od posamezne lokacije
do 10 km 100 točk;
– za oddaljenost od posamezne lokacije
od 11 do 20 km 75 točk;
– za oddaljenost od posamezne lokacije
od 21 do 30 km 50 točk;
– za oddaljenost od posamezne lokacije
od 31 do 40 km 25 točk;
– za oddaljenost nad 40 km 0 točk.
Vir iz katerega se bodo določile razdalje
med kraji bo internet stran AMZS, in
sicer:
http://www.amzs.info/razdalja.asp?id_pdr=1&id_pdg=14). Za preventivne zdravstvene preglede delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj se bo pri do-
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ločitvi oddaljenosti kot lokacija štela Ljubljana.
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje naročnika in prejme največje skupno število
točk, je izbran kot najugodnejši ponudnik
za predmet javnega naročila, za katerega
se je prijavil.
Naročnik ni obvezan sprejeti niti najcenejše niti katerekoli izmed ponudb ali oddati naročila, če nobena ponudba ne ustreza
zahtevam naročnika.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2003.
Carinska uprava Republike
Slovenije, Generalni carinski urad
Št. 01-2003
Ob-95340
1. Naročnik: Holding Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-08-11.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: storitev revidiranja računovodskih izkazov Holdinga Ljubljana, d.o.o. in povezanih javnih
podjetij za leto 2003, priloga 1A, št. kategorije 9.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: storitev iz javnega naročila se odda kot
celota.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
sprejemljivo.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum dokončanja je 31. 5. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Holding Ljubljana, d.o.o., Dalmatinova 1, Ljubljana, tel.
01/474-08-27, telefaks 01/474-08-11,
elektronski naslov: miso.ribaric@holdingljubljana.si, Mišo Ribarič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak delovni dan od 9. do 12. ure, ob predložitvi
potrdila o plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: TRR: 02924-0012614747,
v znesku 10.000 SIT.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 7. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Holding Ljubljana, d.o.o., Dalmatinova 1, Ljubljana, tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 7. 2003 ob 13. uri, v sejni sobi
družbe Holding Ljubljana, d.o.o., Dalmatinova 1, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
15. 10. 2003; predvideni datum odločitve
15. 9. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponujena cena 700 točk, strokovna priporočila –
reference 120 točk, kadrovska struktura
100 točk, zavarovalna vsota 80 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Holding Ljubljana, d.o.o.
Ob-95347
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
faks
01/431-90-35.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: nezgodno zavarovanje oseb MORS.
Zavarovane osebe so:
Skupina I.
1.1. Poklicni pripadniki SV in vojaki na
služenju vojaškega roka v SV za ves čas
trajanja zavarovanja (od 1. 10. 2003 do
31. 12. 2004 - 15 mesecev - 24 ur na dan),
na usposabljanje oziroma v vojaško službo
vpoklicani pripadniki rezervne sestave SV v
poveljstvih, enotah in zavodih v RS, vključno s pripadniki rezervne sestave vojaške
policije tako, da rezervni sestavi zavarovanje teče le v času, ko odidejo od doma na
obveznost (neposredno opravljanje vojaške
službe, vojaške vaje, druga usposabljanja
ipd.), med obveznostjo in do vrnitve domov
(skupaj 6000 oseb);
1.2. Delavci v upravnem delu Ministrstva
za obrambo, ki zasedajo delovna mesta za
katera se šteje, da se na njih opravlja vojaška služba za čas razporeditve na tem delovnem mestu za ves čas trajanja zavarovanja (od 1. 10. 2003 do 31. 12. 2004 - 15
mesecev - 24 ur na dan) (100 oseb);
1.3. Potniki na zračnih plovilih v času
vožnje s plovili, pri vstopu in izstopu iz plovila in pri reševanju ob nesreči s plovilom
(100 oseb);
1.4. Potniki na vodnih plovilih v času vožnje s plovili, pri vstopu in izstopu iz plovila in
pri reševanju ob nesreči s plovilom (7 oseb);
1.5. Pripadniki SV na stalnih dolžnostih
v tujini ves čas trajanja zavarovanja (od
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1. 10. 2003 do 31. 12. 2004 - 15 mesecev
- 24 ur na dan) (45 oseb);
1.6. Državljani, ki sodelujejo na usposabljanjih in vajah civilne obrambe v organizaciji zavarovalca v času, ko odidejo od doma na obveznost, med obveznostjo in do
vrnitve domov (10 oseb);
1.7. Inšpektorji Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
ves čas trajanja zavarovanja (od 1. 10. 2003
do 31. 12. 2004 - 15 mesecev - 24 ur na
dan) (53 oseb);
1.8. Pripadniki enotne kurirske službe,
organizirane pri izpostavah uprav za obrambo in delavci MORS, ki so s sklepom ministra določeni za prenos odločitev o izvajanju ukrepov za pripravljenost in povelj za
izvajanje mobilizacije ter sklic glavnih izvrševalcev ukrepov za pripravljenost MORS v
času opravljanja nalog, ko odidejo od doma
na obveznost, med obveznostjo in do vrnitve domov (20 oseb);
1.9. Sodelavec, ki opravlja kurirske naloge v COU Poljče v času, ko odide od
doma na obveznost, med obveznostjo in do
vrnitve domov (1 oseba).
Skupina II.
2.1. Posadke na zračnih plovilih, kandidati za pilote štipendiste med selektivnim
letenjem in štipendisti piloti v času priprav
na vožnjo, med vožnjo s plovilom, pri vstopu in izstopu iz plovila, pri nesreči s plovilom in pri postopkih, povezanih z uporabo
plovila (skupaj 100 oseb);
2.2. Posadke na vodnih plovilih v času
med vožnjo s plovilom, pri vstopu in izstopu
iz plovila, pri reševanju ob nesreči s plovilom in pri postopkih, povezanih z uporabo
plovila (25 oseb);
2.3. Demonterji min, pirotehniki in piromehaniki, pripadniki enot za varstvo pred
neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, delavci, ki opravljajo delo kot skladiščniki in vzdrževalci streliva MES in raket, izvajalci testiranja streliva in orožja ter poveljniki pionirskih oddelkov, vodov in čet ter potapljači v
času, ko odidejo od doma na obveznost,
med obveznostjo in do vrnitve domov (skupaj 70 oseb);
2.4. Pripadniki SV, ki so registrirani člani športnih organizacij v športnih panogah,
v razredu povečane nevarnosti, inštruktorji
gorske šole in pripadniki SV, ki sodelujejo
v reševalnih akcijah s helikopterjem v času, ko odidejo od doma na obveznost, med
obveznostjo in do vrnitve domov (skupaj
40 oseb);
2.5. Vojaški diplomatski predstavniki in
administrativno tehnično osebje na delu v
tujini ves čas trajanja zavarovanja (od 1. 10.
2003 do 31. 12. 2004 - 15 mesecev - 24
ur na dan) (20 oseb);
2.6. Sodelavci za materialno tehnične
zadeve v Sektorju za civilno obrambo v
času, ko odidejo od doma na obveznost,
med obveznostjo in do vrnitve domov
(2 osebi);
2.7. Vpoklicani pripadniki enot in služb
Civilne zaščite in sil za zaščito, reševanje in
pomoč, osebe, ki prostovoljno sodelujejo v
Civilni zaščiti, delavci Uprave RS za zaščito
in reševanje v času izvajanja delovne dolžnosti, v času službenih potovanj doma in v
tujini, sodelovanja na vajah in drugih oblikah usposabljanja, udeleženci usposabljanj

v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS, udeleženci usposabljanj v programih, ki jih organizira Uprava RS za zaščito in reševanje oziroma Izobraževalni center
za zaščito in reševanje RS, zunanji predavatelji in inštruktorji v Izobraževalnem centru
za zaščito in reševanje RS, vsi do tu navedeni pod to točko-2.7.- v času, ko odidejo
od doma na obveznost, med obveznostjo in
do vrnitve domov, poveljnik Civilne zaščite
RS in člani Štaba Civilne zaščite RS ter poveljniki in člani regijskih štabov Civilne zaščite ves čas trajanja zavarovanja (od 1. 10.
2003 do 31. 12. 2004 - 15 mesecev - 24
ur na dan) (skupaj 600 oseb).
Skupina III.
3.1. Pripadniki SV v mirovnih operacijah,
ki so nameščeni na kriznem območju z nepretrganimi ali ponavljajočimi spopadi, oziroma pogostimi incidenti – po seznamu zavarovatelja, za ves čas trajanja zavarovanja
(od 1. 10. 2003 do 31. 12. 2004 - 15 mesecev - 24 ur na dan) (190 oseb).
Nezgodno zavarovanje oseb vključuje:
smrt zaradi nezgode, invalidnost, dnevno
odškodnino, smrt zaradi bolezni in stroške
zdravljenja.
– storitev po prilogi IA Zakona o javnih
naročilih in sicer pod št. 6. finančne storitve, a) zavarovalniške storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja ni predvidena po sklopih.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 10. 2003
do 31. 12. 2004 (15 mesecev).
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktni osebi za zahtevo razpisne dokumentacije: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, faks
01/431-90-35 in Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, kontaktna oseba za dodatne informacije: Jože
Mokorel,
tel.
01/471-25-53,
faks
01/431-90-35.
(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: 5000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 92/2003-ODP), na transakcijski račun št. 01100-6370191114. Prevzem
razpisne dokumentacije je lahko osebno ali
po pošti. Pri tem je potrebno predložiti dokumentacijo-dokazilo o vplačilu (vsebovati
mora naslednje podatke: navedba polnega
naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 9. 7. 2003, do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označe-
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ne z napisom “Ne odpiraj – ponudba – javni
razpis MORS 92/2003 – ODP – nezgodno
zavarovanje oseb MORS“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 7.
2003, ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT in izjava banke, da bo izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 5% pogodbene vrednosti, ki bo morala veljati za čas trajanja pogodbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačnik storitev je v celoti naročnik. Naročnik bo
plačal zavarovalno premijo v petih enakih
četrtletnih obrokih, v 30 dneh po uradnem
prejemu računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da je priložen izpolnjen obrazec ponudbe (poglavje III. - str. 8 razpisne dokumentacije),
– da je priložen cenik (izpolnjen, podpisan, žigosan) (priloga št. 1 in 1A),
– da je priložena izjava o pozavarovanju
(podpisana in požigosana) (priloga št. 3),
– da je priložena potrditev veljavnosti cen
(podpisana in požigosana) (priloga št. 3).
Vse cene v ponudbi so fiksne za čas
veljavnosti pogodbe.
– da je priložena potrditev plačilnega
roka (podpisana in požigosana) (priloga
št. 3).
Plačilo zavarovalne premije v petih enakih četrtletnih obrokih, v 30. dneh od dneva uradnega prejema računa naročnika.
– da so priloženi pogoji ponudnika, ki
se nanašajo na zahtevano vrsto zavarovanja in obrazci za njihovo izpolnjevanje (priloga št. 8),
– da je priložen vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan in ožigosana vsaka stran pogodbe) (priloga št. 9).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ni.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: do dokončne izvedbe posla, odločitev predvidoma do septembra 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposobljenost in sposobnost, bodo ocenjeni na podlagi ocenjevalnega merila: najnižja cena.
Najnižja cena pomeni, da je edino merilo le
najnižja cena, ob izpolnjevanju vseh zahte-
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vanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Št. 081/03
Ob-95374
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: ureditev sistemskega prostora.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: DRSC, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: /
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na TRR račun
št. 01100-6300109972 – sklic na št.
18 24155-7141998.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 7. 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 ponudb: javno odpiranje ponudb bo 9. 7.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni
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v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni po odpiranju, predviden rok
odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po
odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 16,000.000 SIT.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 2087/03
Ob-95388
1. Naročnik: Kostak, komunalno stavbno podjetje d.d., Krško.
2. Naslov naročnika: Leskovška cesta
2a, 8270 Krško, tel. 07/48-17-201, faks
07/48-17-250.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava projektne dokumentacije za obnovo komunalne infrastrukture v naseljih Brege, Mrtvice, Vihre, Velika vas, Stari Grad, Pesje,
Dolenja vas.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo za izdelavo PD za enega ali več zgoraj navedenih
sklopov – naselij.
5. Kraj izvedbe: Občina Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do predvidoma 30. 9. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Kostak d.d.
Krško, Leskovška c. 2a, Tehnično-razvojni
sektor, Željko Horvat, tel. 07/48-17-232;
dodatne informacije: Občina Krško, CKŽ
14, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Matjaž Pirc, tel. 07/49-81-277.
(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: 12.000 SIT, transakcijski račun pri SKB d.d. Ljubljana:
03155-1000187879.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 7. 2003, do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Kostak d.d. Krško, tajništvo
družbe, Leskovška cesta 2a, 8270 Krško.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 7. 2003, ob 13. uri, Kostak d.d.
Krško, sejna soba sektorja Komunala.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno s predpisi o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba s solidarno odgovornostjo družbenikov.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedene v ponudbeni
dokumentaciji:
a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,
e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da v primeru, če skupna ponudbena
vrednost presega 50 mio SIT, izkaže pravočasno poravnavanje svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
kar dokaže s predložitvijo poročila pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudb
na podlagi tega javnega razpisa, poravnal vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev,
g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri,
h) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev,
i) da ima za predmetno javno naročilo
proste kapacitete,
j) da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,
k) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti,
l) da nudi vsaj 60-dnevni rok plačila,
m) da podpiše zahtevane izjave iz razpisne dokumentacije,
n) da predloži pogodbo o skupnem nastopanju, kadar zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja,
ter za podizvajalce in partnerje predložiti
vse zahtevane dokumente iz razpisne dokumentacije,
o) da je v zadnjih treh letih vsaj enkrat
izdelal projektno dokumentacijo infrastrukturnih objektov (vodovod, kanalizacija, ceste, javna razsvetljava),
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p) da ima ponudnik zavarovano svojo odgovornost v skladu s 33. členom ZGO-1,
r) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne dokumentacije,
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, v
skladu z obrazci iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 50 dni od dneva odpiranja ponudb, datum odločitve je 20 dni od dneva odpiranja.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2003.
Kostak, d.d., Krško
Št. 34/2003
Ob-95408
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta.
2. Naslov naročnika: Razlagova 14,
2000 Maribor, telefaks 02/25-27-056.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: čiščenje poslovnih prostorov – čiščenje stavb iz
14. točke priloge 1A ZJN.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Maribor, Razlagova 14
in 20.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 8. 2003
do 1. 8. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Razlagova 14, dekanat, Zalka Božič (tel. 22-90-250).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dnevno med 8. in
11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 7. 2003 do 11.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta, dekanat, Razlagova 14, 2000 Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 7. 2003 ob 9. uri v sejni sobi fakultete na Razlagovi 14.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Odred-

ba o finančnem poslovanju proračunskih
uporabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99).
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: za ugotovitev tehnične
usposobljenosti naj ponudnik predloži seznam najvažnejših opravljenih storitev čiščenja v zadnjih 3 letih (od l. 2000 do l. 2002)
za naročnike s področja znanstveno-raziskovalne in vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
Naročnik bo priznal tehnično usposobljenost ponudnikom, ki bodo izkazali zadovoljivo izvedbo del s potrdili vsaj dveh svojih
naročnikov iz omenjenih področij v zadnjih
treh letih.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 7. 7. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Št. 3531-3/2003
Ob-95437
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje svetovalnega inženiringa in vodenje projekta
pri graditvi in opremljanju objekta Klinični center Nova pediatrična klinika v
Ljubljani.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek izvajanja gradnje je oktober 2003, gradnja bo predvidoma končana julija 2006.
Predviden začetek opremljanja zgradbe je
maj 2006, predvidena izročitev zgrajene in
opremljene zgradbe v uporabo je oktober
2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sektor za
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finančno poslovanje in investicije, Štefanova 5, faks 01/478-69-58.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 6. 6. 2003 do
7. 7. 2003, od 9. do 12. ure. Dokumentacija se lahko zahteva tudi po pošti ob priložitvi
polnega naslova in davčne številke zainteresiranega ponudnika, kar velja tudi za osebni prevzem.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumentacije je 15.000 SIT, transakcijski račun:
01100-6300109972, sklic na številko odobritve 18 27111-7141998-22900003.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 7. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za zdravje (vložišče), Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v zaprti
ovojnici, z dobro vidno oznako: “Ne odpiraj
- Javni razpis, Izvajanje svetovalnega inženiringa in vodenje projekta pri graditvi in
opremljanju objekta Klinični center Nova pediatrična klinika v Ljubljani“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 7. 2003 ob 13. uri v srednji sejni
sobi Ministrstva za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, I. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudnik s
podizvajalci.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: izpolnjevanje pogojev po
41. do 43. členu ZJN-1 in zahtev po razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 7. 10. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) reference ponudnika za opravljanje
svetovalnega inženiringa - 20 točk,
b) kadrovska zasedba ponudnika - 10
točk,
c) ponudbena cena - 40 točk,
d) osebne reference strokovnih kadrov s
seznama v prilogi k C09 razpisne dokumentacije - 30 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo dajal informacije na podlagi pisnih vprašanj, ki morajo prispeti najkasneje pet dni pred potekom roka za od-
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dajo ponudb na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
Ocenjena vrednost javnega naročila je
80,000.000 SIT.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 6. 2003.
Ministrstvo za zdravje
Št. 404-08-119/2003-4
Ob-95463
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
faks
01/431-90-35.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: tečaji cestno
prometnih predpisov za C, D, E, EkB
kategorije.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki se lahko prijavijo za eno, več
ali vse lokacije.
5. Kraj izvedbe: storitve se opravijo na
naslednjih lokacijah: Ljubljana, Postojna,
Celje, Novo mesto, Kranj, Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del predvidoma v juniju 2003 do oktobra 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktni osebi
Boštjan Purkat, tel. 471-25-86 in Dušan Cirar, tel. 471-23-48, soba št. 550.
(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 razpisa MORS 110/2003-ODP) na račun št.
01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje
podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa,
sklic na številko) ter potrdilo o registraciji,
če ste davčni zavezanec.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 7. 7. 2003, do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba
št. 110/2003-ODP Tečaji cestno prometnih predpisov za C, D, E, EkB kategorije“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 8. 7. 2003, ob 9.
uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
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plačila je 30 dni od uradnega prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do eventualne sklenitve pogodbe oziroma 60 dni od datuma določenega za odpiranje ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– povprečna cena/kandidata (vsota cen
po kategorijah deljeno s številom kandidatov na lokaciji) – ponder 0,70,
– število vozil – ponder 0,15,
– število inštruktorjev – ponder 0,15.
Naročnik bo po končanem odpiranju ponudb izbral ponudnika z najvišjo doseženo
oceno za lokacijo po navedenih ocenjevalnih merilih v ponudbi – ocenjevalni preglednici.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Ministrstvo za obrambo
Št. 015-03-1890/03
Ob-95471
1. Naročnik: Občina Dobrova-Polhov
Gradec.
2. Naslov naročnika: Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova, tel. 01/364-14-58,
faks 01/364-22-11.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: opravljanje dnevnih prevozov učencev OŠ Dobrova in OŠ
Polhov Gradec po šolskem koledarju za
šolsko leto 2003/2004.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko oddajo ponudbo za
vsako relacijo posebej, za posamezen sklop
ali celovito ponudbo za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Dobrova-Polhov Gradec, šolska okoliša OŠ
Dobrova in OŠ Polhov Gradec.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: šolsko leto
2003/2004 v skladu s šolskim koledarjem
z možnostjo podaljšanja v skladu s 97. členom Zakona o javnih naročilih.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumen-

tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo se lahko dvigne v referatu
za družbene dejavnosti Občine Dobrova-Polhov Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova, dodatne informacije: Jože Brezovec, tel./faks
01/36-41-458.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 7. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dobrova-Polhov Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
ovojnicah in označene z oznako “Ne odpiraj, javni razpis - ponudba za šolske prevoze“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 1. 7. 2003 ob 12.
uri v prostorih občinske uprave.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po določbah razpisne dokumentacije.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo opravljene storitve plačeval mesečno, skladno s predpisi o izvrševanju proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: dokazilo o registraciji
podjetja, licenco za prevoz oseb, reference
za tovrstne storitve.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o prevozih skupin otrok v avtobusnem prometu, drugi predpisi.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni po odpiranju
ponudb. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 1. 7. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: obravnava se posamezna razpisna relacija:
– ponudbena cena 50%,
– fiksnost cen 30%,
– reference s področja razpisnih storitev
10%,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
v okviru že določenih cen 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Jože Brezovec, tel. 01/364-14-58.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Občina Dobrova-Polhov Gradec
Št. 16/1-60300-0004/03
Ob-95481
1. Naročnik: Občina Vrhnika.
2. Naslov naročnika: Tržaška cesta 1,
1360 Vrhnika, tel. 01/755-54-10, faks
01/750-51-58, el. naslov: obcina.vrhnika@vrhnika. si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: storitve kopenskega transporta – opravljanje prevozov otrok v Osnovno šolo Ivana Cankarja in Osnovno šolo Antona Martina
Slomška na Vrhniki.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: skupno ali posamično.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Vrhnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2003
do 30. 6. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Vrhnika, Oddelek za družbene
in gospodarske dejavnosti, Sabina Ahčan,
tel. 01/755-54-20.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma objave do datuma predložitve ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT na transakcijski račun Občine Vrhnika, št.
01340-0100001093.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 7. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vrhnika, Tržaška cesta
1, 1360 Vrhnika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 7. 2003, ob 12. uri, Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, sejna
soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne končne
ponudbene cene, za čas veljavnosti ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določitev v predpisih: sklicevanje na določila o predpisih.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo te vrste storitve:

– Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 39/00, 102/00),
– Odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Uradni list RS,
št. 33/97, 63/97, 84/99),
– Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99,
110/02),
– Navodilo o vrsti finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Uradni list RS, št. 43/00),
– Zakon o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02),
– Zakon o izvrševanju proračuna RS
(Uradni list RS, št. 118/02),
– Zakon o prevozih v cestnem prometu
(Uradni list RS, št. 59/01),
– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok (Uradni list RS, št.
78/99, 58/00),
– Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil (Uradni list RS, št. 63/02).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 7. 2003, 11. 7.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, tehnična opremljenost 30%, reference 10%, plačilni pogoji 5%, druge ugodnosti 5%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Občina Vrhnika
Št. 110-1/03
Ob-95491
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvedba zunanje
kontrole kakovosti pri izgradnji HC Škofije-Srmin od km 1,600 do km 2,400.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: HC Škofije-Srmin.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: skladno z razpisno dokumentacijo.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Stro-
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kovne informacije posreduje dr. Aljoša Šajna, univ. dipl. inž. grad. – DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
tel. 01/30-68-302, faks 01/30-68-307.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 13.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije lahko ponudniki
poravnajo na blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma z virmanom na TRR
št. 02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno dokumentacijo“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 9. 7. 2003 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 9. 7.
2003 ob 11. uri na naslovu DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
sejna soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 612.000 SIT in veljavnostjo najmanj
210 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
je 180 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe. Predvideni datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 18. 8.
2003.
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17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev in izbiro ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba. Merila so ločena v Tehnični del in Finančni del. Tehnični
del sestavljajo: izkušnje ponudnika, ostala
oprema (delovni prostori, osebna vozila, računalniki), akreditacija laboratorijskih preiskav po SIST EN 45001 ali SIST EN
ISO/IEC 17025. Finančni del sestavlja cena določena iz ponudbenega predračuna.
Pri skupni oceni sposobnosti ima tehnični
del 40% težo, finančni pa 60% težo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-95495
1. Naročnik: Kosovelov dom Sežana.
2. Naslov naročnika: Kosovelov dom
Sežana, Kosovelova ulica 4a, 6210 Sežana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: oprema odra
z odrsko tehniko za Kosovelov dom v
Sežani (vsa dela do pridobitve uporabnega dovoljenja vgrajene opreme in leasing za dobo 10 let), opredeljene v idejnem projektu projekt za razpis – odrska
tehnologija.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Sežana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek – september 2003, predviden zaključek vgradnje opreme – 15. februar 2004.
Trajanje leasing pogodbe 10 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Kosovelov
dom Sežana, Kosovelova ulica 4a, Sežana,
Gojmir Lešnjak – Gojc, direktor.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. 6. 2003
do 23. 6. 2003 v delovnem času Kosovelovega doma Sežana – od ponedeljka do
petka od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razmnoževanja in
pošiljanja razpisne dokumentacije znašajo
10.000 SIT in se plačajo na transakcijski
račun št. 01311-603-035-9123, Kosovelov
dom Sežana.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do dne 9. 7. 2003
do 24. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Kosovelov dom Sežana, Kosovelova ulica 4a, Sežana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo javno, dne
11. 7. ob 11. uri v prostorih Kosovelovega
doma Sežana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniku morajo predložiti bančno garancijo
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za resnost ponudbe v višini 1% od ponujene vrednosti storitve z vsebino, ki je razvidna iz razpisne dokumentacije.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pri izpolnjevanju finančnih obveznosti v breme
računa leasingojemalca bodo upoštevana
določila Zakona o javnih financah in Zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za posamezno proračunsko leto.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe vežejo ponudnike 90 dni, šteto od izteka roka za
predložitev ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve,
2. ugodnosti (pravice) kupca iz kupoprodajne pogodbe sklenjene med lastnikom predmeta leasinga in leasingodajalcem (garancijski rok za predmet leasinga
itd…), ki jih leasingodajalec cedira na leasingojemalca,
3. reference ponudnika in vseh njegovih
podizvajalcev.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2003.
Kosovelov dom Sežana
Kulturni center Krasa
Ob-95514
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov
(ZORD Slovenija).
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-80, faks
01/534-66-75, e-mail: zord@zord.org.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: priloga 1B - druge
storitve: zamenjava (swap) 9,500.000 litrov neosvinčenega motornega bencina
super 95, prevzem blaga v skladišču
naftnih derivatov v Hamburgu (ZRN), dobava blaga v skladišče naftnih derivatov v Serminu (Slovenija).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Hamburg, Zvezna republika Nemčija, Sermin, Slovenija.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: storitev bo izvršena septembra 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije:
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu ZORD Slovenija,
Dunajska 106/VII, Ljubljana. Dodatne
informacije so na voljo pri Ireni Horvat,
tel. 01/589-73-84, faks 01/534-66-75,
e-mail: i.horvat@zord.org.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo vsak delovnik od 12. 6. 2003 do 27. 6. 2003 med
9. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob prevzemu razpisne dokumentacije morajo ponudniki predložiti potrdilo o plačilu stroškov za pripravo razpisne
dokumentacije v višini 60 EUR, nakazanih
na račun zavoda pri Novi Ljubljanski banki
št. 900-7100-890849/4 ali v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila na transakcijski račun
zavoda št. 02924-0089084988.
Ponudniki lahko zahtevajo od naročnika,
da jim pošlje razpisno dokumentacijo po
pošti.
Ponudniki lahko to zahtevajo le po faksu, kjer mora biti naveden točen naslov ponudnika, na katerega mora naročnik poslati
razpisno dokumentacijo. Omenjeni zahtevi
mora biti priloženo potrdilo o vplačilu stroškov priprave razpisne dokumentacije in
stroškov odpošiljanja razpisne dokumentacije in stroškov odpošiljanja razpisne dokumentacije na naslov ponudnika v višini 80
EUR ali v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila
na navedene račune zavoda.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je
potrebno predložiti do 24. 7. 2003 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije za
obvezne rezerve nafte in njenih derivatov,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 7. 2003 ob 14. uri, Zavod Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov, Dunajska 106, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevana so finančna zavarovanja v skaldu z navodilom o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje
svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/00).
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
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15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 11. 8. 2003, ponuniki bodo o sprejemu ponudbe obveščeni do 31. 7. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte in njenih
derivatov Ljubljana
Ob-95517
1. Employer: Zavod Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih
derivatov (ZORD Slovenija) – Agency of
the Republic of Slovenia for Compulsory
Oil Stocs.
2. Employer’s registered office: Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenia, Tel.
01/589-73-80, Fax 01/534-66-75 e-mail
zord@zord.org.
3. Type of services and their description, and the reference to the type of service as specified in Appendix 1A i.e. 1B
of the Public Procurement Act (ZJN): Appendix 1B – Other Services Swap of
9,500,000 litres of unleaded gas oil super 95, stockdraw of the Oil Product in
the Tank Farm for oil products in Hamburg (Federal Republic of Germany),
delivery of the Oil Product to the Tank
Farm at Sermin (Slovenia).
4. In the case that awarding contracts
by lots is envisaged, the scope of lots
and acceptabillity of tenders where one
lot, several or all lots are offered: /
5. Place of the execution of the service: Hamburg, Federal Republic of Germany, Sermin, Slovenia.
6. Acceptability of alternative tenders: /
7. The date of the envisaged commencement and completion or the time
for execution: The service is scheduled for
execution in September 2003.
8. (a) The address of the department
and the contact person responsible for
the Tender Documents and further information: Tenderers may obtain the Tender
Documents from the Secretariat of the
ZORD Slovenija, Dunajska 106/VII,
Ljubljana, Slovenia. Further information may
be obtained from Mrs. Irena Horvat, Tel.:
+386(0) 1 589 73 84, Fax: +386(0) 534
66 75, e-mail: i.horvat@zord.org.
(b) Working hours when the Tender
Documents can be obtained: Tenderers
may obtain the Tender Documents starting
from 12th June 2003 until 27th June 2003
between 9.00 a.m. and 2.00 p.m.

(c) The amount and payment of a fee
for the Tender Documents (the number
of the bank account to make the payment): The Tender Documents will be available upon the presentation of the receipt
evidencing the payment of the fee of 60
EURO for the preparation of the Tender
Documents made to the account of the
Employer with Nova Ljubljanska banka No.
900-7100-890849/4 or of the counter
value of the fee in the Slovenian Tolar applying the middle exchange rate of the
bank of Slovenia as of the date of payment
made to the transaction account of the
Employer No. 02924-0089084988.
Tenderers may request from the Employer
to send them the Tender Documents by
mail. Tenderers may make this request by
fax only specifying the full mailing address
of the tenderer. The said request shall be
accompanied by a receipt evidencing that
the fee for the preparation of the Tender
Documents and costs for mailing the Tender Documents to the tenderer’s address
in the amount of 80 EURO or of the
counter value of the fee in the Slovenian
Tolar applying the middle exchange rate of
the Bank of Slovenia as of the date of payment have been duly paid to the
Employer’s transaction account.
9. (a) The final date and hour for submission of tenders: The deadline for the
submission of tenders is 24th July 2003 by
1.00 p.m.
(b) The address to which tenders shall
be submitted: Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
10. The date, time and place for the
opening of tenders: On 24th July 2003 at
2.00 p.m., Zavod Republike Slovenije za
obvezne rezerve nafte in njenih derivatov,
Dunajska 106, Ljubljana, Slovenia.
11. Tender security (if requested): Financial security as laid down in the Instructions Concerning the Types of Financial Security To Collateralise Tenderer’s Obligations under Public Procurement (Official
Gazette of the Republic of Slovenia, No.
43/00).
12. Terms and conditions of financing
and payment and/or reference to provisions in applicable regulations: In accordance with the Tender Documents.
13. Legal form of relations within a
group of tenderes within the framework
of one tender once it has been evaluated
as the most successful tender (Public Procurement Act - ZJN, Art. 47): /
14. Terms and conditions to be met by
a tenderer within the framework of the
assessment of his financial, commercial
and technical eligibility under Articles 41
through 43 of the Public Procurement
Act.: /
15. (a) Is the execution of the contract
for the service in question reserved to be
carried out by a special activity under provisions of law, regulations or administrative acts: /
(b) List laws, regulations and administrative acts applicable to this kind of service: Yes.
(c) Are legal persons required to list
names and qualifications of staff respon-
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sible for the execution of the service contract: /
16. Date of the validity of tenders and
provisional date for the award of the contract: Tenders shall remain valid until
11th August 2003, tenderers will be notified
of the award of contract by 31th July 2003.
17. Criteria for tender evaluation: The
lowest tender price.
18. Any other information regarding
public procurement: /
19. Date and number of the publication of previous invitation for tenders (if
applicable): /
20. Date of dispatching the request for
publication: 30th May 2003.
21. Date of the receipt of the request
for publication in the Official Gazette of
the Republic of Slovenia: /
Agency of the Republic of Slovenia
for Compulsory Oil Stocs
Št. 414-10-47/03
Ob-95526
1. Naročnik: Občina Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,
6230 Postojna, tel. 05/72-80-700, faks
05/72-80-780, e-pošta: obcina@postojna.si.
3. (a) Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: vzdrževanje
gozdnih cest na območju Občine Postojna za obdobje 2003-2004.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Postojna.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek del: po podpisu pogodbe, predvideni
zaključek: december 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Postojna, Oddelek za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje, Ljubljanska 4, 6230
Postojna, kontaktni osebi Zora Obreza in
Ivan Fon, tel. 05/72-80-784, e-pošta: zora.obreza@postojna.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od dneva objave javnega razpisa do roka
za oddajo ponudb med 8. in 14. uro, v
sredo od 8. do 16. ure in v petek od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije plača naročniku nadomestilo za materialne stroške, ki znašajo
5.000 SIT (v ceno je vključen 20% DDV) in
sicer s položnico na račun št. 01294 –
0100016345 Občina Postojna s pripisom:
“Razpisna dokumentacija za gozdne ceste“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 7. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Postojna, soba št. 22,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna, v zapečateni
kuverti s pripisom “Ne odpiraj – ponudba,
Gozdne ceste“.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 7. 2003 ob 13. uri v sejni sobi Trg
padlih borcev 5, 6230 Postojna.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora ponudbi priložiti garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% od ocenjene
vrednosti naročila.
12. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih
naročilih): sklenitev pogodbe, skladno z
razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– 60 dni od dneva objave tega razpisa,
– 14. 7. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,
– rok plačila.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: sklenjena bo pogodba za obdobje
2003 do 2004. Za leto 2004 bosta naročnik in izbrani ponudnik dogovorila obseg,
način financiranja in roke za posamezno
leto s posebnim aneksom oziroma drugim
dogovorjenim pravnim aktom, predvsem
glede na pogoje, ki jih bo narekovala letna
pogodba o sofinanciranju ponujenih del
med Občino Postojna in Ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 6. 2003.
Občina Postojna
Ob-95576
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, faks
01/300-99-32.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: opravljanje
agentskih storitev in storitev povezanih
s kreditom Evropske investicijske banke (EIB V) v višini 120 mio EUR.
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4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: skladno z razpisno dokumentacijo.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: DARS d.d.,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba za dodatne informacije Boris Kovačič
(tel. 01/300-99-58), dvig razpisne dokumentacije v sobi 516 – Metka Celestina.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 7. 7. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Dunajska 7, 1000
Ljubljana, vložišče soba 108.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 7. 7.
2003 ob 11. uri, v prostorih DARS d.d.,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, sejna soba –
klet.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 420.000 SIT. Bančna garancija za
resnost ponudbe mora biti veljavna 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 3. 1. 2004. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 18. 7.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: skladno
z razpisno dokumentacijo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /

19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 6. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 462-02-1/2003
Ob-95583
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta
3, Ribnica, tel. 01/837-20-00, faks
01/836-10-91.
3. Vrsta in opis storitve: izvedba geodetskih del na komasacijskem območju
Nemška vas (Elaborat obstoječega stanja na komasacijskem območju, elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju, idejna zasnova ureditve
komasacijskega območja, elaborat nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: naloga se izvaja na terenu in v prostorih izvajalca, v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: začetek je
1. 8. 2003, rok dokončanja pa je 30. 11.
2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na naslovu: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica,
kontaktna oseba je Darja But, tel.
01/837-20-25, faks 01/836-10-91.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo do preteka razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški za razpisno dokumentacijo v znesku 5.000 SIT ponudniki
poravnajo z nakazilom na račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, namen nakazila: za razpisno dokumentacijo – komasacija Nemška vas.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 17. junija 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 17. junija
2003 ob 10. uri na naslovu: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– če je vsota ponujene cene večja od
30,000.000 SIT, priloži ponudnik zavarovanje resnosti ponudbe v obliki bančne garancije na prvi poziv v višini 5 % od vsote
ponujenih cen,
– če vsota ponujene cene presega
5,000.000 SIT in je manjša od 30,000.000
SIT, priloži ponudnik zavarovanje resnosti
ponudbe v obliki bianco menice v višini 5%
od vsote ponujene cene, skupaj s pooblastilom za njeno izpolnitev.
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Veljavnost zavarovanja resnosti ponudbe je do vključno 12. 8. 2003.
12. Pogoji financiranja in plačila/ali
sklicevanja na določila v predpisih: plačilo po obračunskih situacijah opravljenih del.
13. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi in upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 87/00), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 59/96).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da (v
skladu z obrazci iz razpisne dokumentacije).
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 60
dni po roku za oddajo ponudbe. Najpoznejši datum odločitve o sprejemu ponudbe je
60 dni po roku za oddajo ponudbe.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
izkušnje in reference ponudnika na primerljivih delih, izvedbeni rok, pridobljen certifikat ISO 9001.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Darja But, tel. 01/837-20-25.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
19. Datum odposlane zahteve za objavo: 3. 6. 2003.
Občina Ribnica

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
Ob-95442
1. Naročnik: JGZ Brdo Protokolarne storitve RS.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39, 4000
Kranj, tel. 04/260-15-12, 04/260-16-88, telefaks 04/260-16-52, milena.zbogar@gov.si,
velimir.kemec@gov.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: hrana,
meso in mesni izdelki.
(b) Kraj dobave:

– Enota Brdo, Hotel Kokra, Predoslje
39, 4000 Kranj,
– Enota Ljubljana, Vladna palača, Gregorčičeva 20, Ljubljana,
– Enota Ljubljana, Vila Podrožnik, Cesta
27. aprila 59, Ljubljana,
– Enota Ljubljana, Župančičeva 3,
– Okrepčevalnica, Beethovnova 11,
– Okrepčevalnica, Cankarjeva 18,
– Enota Ljubljana, Kotnikova 5,
– Okrepčevalnica, Vojkova 1b,
– Enota Ljubljana, Vožarski pot 12,
– Okrepčevalnica, Parmova 33,
– Enota Ljubljana, Langusova 4.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik se lahko prijavi za en
sklop, več sklopov oziroma za vse skupaj, s
tem, da ponudi vse artikle posameznega
sklopa.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2004 do 31. 12. 2004, usposobljenost
priznamo do 31. 12. 2006.
5. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko dvignete v tajništvu JGZ
Brdo, pri Heleni Krampl-Nikač. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite v
nabavni službi od Milene Žbogar na tel.
031/869-714 ali Vilija Kemca na tel.
041/636-050.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete od 9. 6. 2003
do 13. 6. 2003 do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: prijave sprejemamo do 24. 6. 2003
do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: prijavo predložite na naslov: JGZ
Brdo Protokolarne storitve RS, Predoslje
39, 4000 Kranj.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: po
razpisni dokumentaciji.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): vsak ponudnik
poda svojo ponudbo in ne omogočamo povezovanja ponudnikov v skupine.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: datum, ko bodo kandidati morali predložiti ponudbe je 24. 6. 2003 do 14. ure.
Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe pa je 27. 6. 2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: po razpisni dokumentaciji.

Št.

53-54 / 6. 6. 2003 / Stran 3095
13. Morebitne druge informacije o naročilu: vse informacije v zvezi z razpisom
dobite od Milene Žbogar na tel.
031/869-714 in Vilija Kemca, tel.
041/636-050.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 6. 2003.
JGZ Brdo
Protokolarne storitve RS
Št. 1-09-3-0002/03
Ob-95443
1. Naročnik: JGZ Brdo Protokolarne storitve RS.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,
4000 Kranj, tel. 04/260-10-00, faks
04/260-16-52.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– sklop 1: cvetje lončnice;
– sklop 2: cvetje rezano;
– sklop 3: sadike grmovnic in drevja;
– sklop 4: cvetje in rastline suhe in
izdelki iz sušenih rastlin;
– sklop 5: vrtnarska in cvetličarska
galanterija.
(b) Kraj dobave: JGZ Brdo Protokolarne
storitve RS, Predoslje 39, 4000 Kranj.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: za posamezni sklop, za več sklopov, za vse sklope (sklopi morajo biti popolni).
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 8.
2003 do 1. 8. 2006.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Franc Jamšek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 25. 6. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ne.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 30. 6. 2003.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: JGZ Brdo Protokolarne storitve
RS, Predoslje 39, 4000 Kranj.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: ne.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): da.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da je v zadnjih treh letih oskrboval z
blagom, ki je naveden v ponudbi javnega
razpisa najmanj 3;
– dobavni roki za blago, ki je na zalogi je
2 dni, za blago, ki ni na zalogi, pa največ 14
dni;
– plačilni rok je 60 dni;
– da zagotavlja kakovost dobavljenega
blaga po navedenih standardih, ki so predvideni;
– da zagotavlja dostavo fco skladišče
naročnika razloženo v delovnem času ponudnika;
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– da ni dal zavajajoče podatke.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 1. 7. 2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi II. postopka je merilo najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 6. 2003.
JGZ Brdo Protokolarne storitve RS
Ob-95497
1. Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Begunje.
2. Naslov naročnika: Begunje 55,
4275 Begunje na Gorenjskem, tel.
04/533-33-15, faks 04/530-72-21.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po tretjem odstavku 19. člena
ZJN-1.
(b) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica
Begunje.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: skupine prehrambenega blaga za
katere ponudniki lahko konkurirajo:
1. meso sveže,
2. mesni izdelki,
3. perutninsko meso sveže,
4. mleko sveže in mlečni izdelki,
5. kruh in mlevski izdelki,
6. slaščičarski izdelki,
7. zelenjava sveža,
8. sadje domače,
9. sadje južno,
10. krompir,
11. jajca,
12. olje,
13. zamrznjen program,
14. juhe, dodatki in omake,
15. splošno prehrambeno blago I.,
16. splošno prehrambeno blago II.
Ponudniki lahko konkurirajo za eno skupino, več skupin ali vse skupine skupaj, pri
čemer morajo zagotoviti vse artikle v skupinah za katere konkurirajo.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: naročnik bo
ponudnikom ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev pod 10. točko priznal usposobljenost
in sposobnost za tri leta, s kandidati z najugodnejšimi ponudbami po posameznih skupinah pa bo sklenil pogodbo za obdobje
enega leta, predvidoma od 1. 8. 2003 do
1. 8. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Psihiatrična
bolnišnica Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje na Gorenjskem – Franc Debeljak, vodja javnih naročil, 041/479-681.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem razpisne
dokumentacije je možen od dneva objave
tega razpisa do 20. 6. 2003 ob delavnikih
od 8. do 12. ure v pisarni vodje javnih naročil na naslovu naročnika. Na željo ponudnikov razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o plačilu
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stroškov razpisne dokumentacije in davčno
številko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.000 SIT (DDV je vključen) nakazati na podračun pri UJP Kranj
št.: 01100-6030278767 – s pripisom za
razpisno dokumentacijo.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 20. 6. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Psihiatrična bolnišnica Begunje,
Begunje 55, 4275 Begunje na Gorenjskem,
vodja javnih naročil.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: finančna zavarovanja v prvi
fazi ne bodo zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom v
I. fazi postopka na osnovi izpolnjevanja splošnih pogojev (41. do 43. člen ZJN-1) in posebnih pogojev naročnika razvidnih iz razpisne dokumentacije.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in
predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: kandidati, ki jim bo v I. fazi
priznana usposobljenost in sposobnost bodo do 1. 7. 2003 povabljeni k oddaji ponudb.
Kandidati bodo v II. fazi postopka morali predložiti ponudbe do 14. 7. 2003 do
11. ure na naslov naročnika označene v
skladu s 6. členom navodil ponudnikom za
izdelavo ponudb.
Javno odpiranje ponudb bo 14. 7. 2003
ob 13. uri v sejni sobi naročnika. Na odpiranje bodo kandidati povabljeni pisno v skladu z 69. členom ZJN-1.
Predvideni datum obvestila o sprejemu
ponudbe: 20. 7. 2003. Predvideni datum
sklenitve pogodbe: 1. 8. 2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost predračuna (brez DDV) ob
izpolnjevanju zahtevanih pogojev.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo javnega naročila: 29. 5. 2003.
Psihiatrična bolnišnica Begunje
Ob-95513
1. Naročnik: Center Vlade Republike
Slovenije za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-86-49,
http://www.gov.si/razpisi/.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
razpisa je informatizacija matičnih knjig
in v zvezi s tem vzpostavitev Matičnega
registra, vsebinska in tehnološka prenova obstoječega Registra stalnega prebivalstva (RSP) ter njegova povezava z

Matičnim registrom in Centralnim registrom prebivalstva.
(b) Kraj dobave: lokacije naročnikov v
Republiki Slovneniji.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: storitve se
bodo izvajale sukcesivno na podlagi povpraševanj (drugih faz javnega naročila) v obdobju maks. 3 let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Center Vlade
RS za informatiko, Langusova 4, 1000
Ljubljana, nadstropje M, soba 29, kontaktna oseba Petra Rozman. Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti tudi na internetu na naslovu http://www.gov.si/razpisi/ (zainteresirane osebe s tiskanjem dokumentov dobijo dokumentacijo, enako
tisti, ki jo je mogoče dvigniti osebno),
vprašanja pa je mogoče postavljati tudi na
informacijskem sistemu naročnika na
naslovu
http://www2.gov.si:8000/javnar/jnvodg.nsf.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do datuma oddaje ponudb med 10. in 13. uro, na internetu
vseskozi do datuma oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 23. 6. 2003 do 10. ure; naročnik bo
prijave javno odprl istega dne ob 10.15, na
naslovu naročnika, nadstropje 1.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Center Vlade RS za informatiko,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, nadstropje
M, soba 25.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevane – bančna zavarovanja bodo zahtevana v posameznih drugih fazah javnega
naročila.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skupne ponudbe so dovoljene.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
5.12.1.1 Splošni pogoji:
1. pogoj: poslovanje v skladu s predpisi
in navodili ponudnikom;
2. pogoj: ponudba ne vsebuje lažnih ali
zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih;
3. pogoj: v preteklih petih letih pred objavo tega javnega razpisa zoper ponudnika
ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
4. pogoj: registracija razpisanih dejavnosti ter posest ustreznih prostorov za
opravljanje vseh razpisanih dejavnosti na

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
področju prijave. Za ustrezni prostor šteje
prostor s potrebnimi dovoljenji za izvajanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa.
5.12.1.2 Pogoji na finančnem področju:
1. pogoj: stopnja pokritja kratkoročnih
obveznosti najmanj 0,8;
Količnik bo izračunan na podlagi podatkov iz bilance stanja za leto 2001, z upoštevanjem kasnejših – z verodostojnimi listinami izkazanih – zamenjav kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev.
2. pogoj: ni blokad transakcijskega računa (v zadnjih 2 letih pred objavo razpisa);
3. pogoj: proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali ponudnik ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
4. pogoj: poravnani davki, prispevki in
druge obveznosti v skladu s predpisi;
5. pogoj: izkazana zanesljivost pri poslovanju (ni uveljavljenih jamstev in pravd, ki bi
kazale na nezanesljivost poslovanja, dosedanje slabe izkušnje pri poslovanju – od
leta 2000 dalje);
6. pogoj:
letna
realizacija
nad
250,000.000 SIT.
5.12.1.3 Reference ponudnika:
1. pogoj: izkušnje pri razvoju velikih podatkovnih baz za katere štejejo podatkovne
baze, ki imajo najmanj 250 tabel, najmanj
35,000.000 vrstic, nad 10 simultanih uporabnikov in nad 100 registriranih uporabnikov – ponudnik ima v preteklih treh letih
sklenjeno vsaj eno tako pogodbo.
5.12.1.4 Na področju kadrov
1. pogoj: ponudnik mora imeti najmanj
10 redno zaposlenih kadrov, od katerih ima
najmanj pet univerzitetno izobrazbo računalniške, naravoslovne ali sorodne smeri ter
od katerih ima najmanj pet najmanj 3 leta
delovnih izkušenj.
2. pogoj: zaposleni ponudnika morajo
imeti naslednja funkcionalna znanja na področju posebnih znanj:
a) poznavanje relacijskih baz: Oracle,
b) poznavanje IMS hierarhične baze podatkov,
c) poznavanje okolja centralni IBM računalnik: operacijski sistem OS/390,
d) poznavanje okolja centralni IBM računalnik: CICS,
e) poznavanje okolja centralni IBM računalnik: jezik PL/I,
f) poznavanje koncepta J2EE in programskega jezika JAVA.
Za vsako področje, razen področja b),
mora imeti ponudnik najmanj dva zaposlena
s temi funkcionalnimi znanji. Pri tem pa je
isti zaposlen s posebnimi znanji lahko prijavljen na več področij posebnih znanj, vendar mora končno število redno zaposlenih
kadrov doseči predvideno število deset.
3. pogoj: za delavce ponudnika, ki bodo
neposredno vključeni v izvajanje predmetnega javnega naročila, veljajo enaki pogoji
kot za javne uslužbence v državni upravi.
4. pogoj: zoper ponudnikove vodstvene
delavce v zadnji 5 letih pred objavo naročila
ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim poslovanjem.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponud-

Št.

be: predvideni datum odločitve o sprejemu
prijav in ponudb je 20 dni po roku oddaje.
12. Merila za ocenitev ponudb:
5.13 Merila
Merila bodo podana v ponudbeni fazi
razpisa po principu ekonomsko najugodnejše ponudbe ali najnižje cene. Če bo v razpisni fazi več kandidatov ponudilo enako izvedbo storitev svetovanja ali nadzora pod
povsem enakimi pogoji, bo izbran ponudnik
z višjim kapitalom.
13. Morebitne druge informacije o
naročilu: razpisno dokumentacijo je
mogoče dobiti tudi na internetu na naslovu
http://www.gov.si/razpisi/ (zainteresirane
osebe s tiskanjem dokumentov dobijo
dokumentacijo, enako tisti, ki jo je mogoče dvigniti osebno), vprašanja pa je
mogoče postavljati tudi na informacijskem sistemu naročnika na naslovu
h t t p : / / w w w 2 . g o v. s i : 8 0 0 0 / j a v n a r /
jnvodg.nsf.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2003.
Center Vlade RS za informatiko

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. 110-1/03
Ob-95489
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek: postopek s pogajanji po predhodni objavi naročila za odprti postopek v skladu s 1. točko drugega odstavka 20. člena ZJN-1.
4. Vrsta storitve in opis naročila ter sklic
na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: oddaja pravice
uporabe zemljišča za postavitev začasnega objekta za opravljanje gostinske
ponudbe ter prodaje sadja in zelenjave
na počivališčih: Studenec: levo in desno;
Zima: levo in Polskava: levo in desno.
5. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: kandidati lahko oddajo
ponudbo za vse razpisane lokacije počivališč ali samo za posamezno lokacijo.
6. Kraj izvedbe: Zima levo ob AC Hoče-Arja vas, Polskava desno ob AC Hoče-Ar-
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ja vas, Polskava levo ob AC Hoče-Arja vas,
Studenec desno ob AC Ljubljana-Klanec,
Studenec levo ob AC Ljubljana-Kozina.
7. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
8. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: površina za
postavitev začasnega objekta za opravljanje
sezonske gostinske ponudbe ter prodaje
sadja in zelenjave na posamezni lokaciji počivališč se odda za dobo treh let.
9. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo kandidati lahko dobijo na naslovu: DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, I. nadstropje, soba 1.04, kontaktna oseba
je Marjeta Pungerčar, tel. 01/306-82-02, faks
01/306-82-06. Strokovne informacije posreduje Irena Jančič Osterc, univ. dipl. ek. - Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS
d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, tel. 01/300-99-11,
faks 01/300-99-74.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacije je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(b) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je brezplačna.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe kandidatov, ki bodo predložene
najkasneje do 7. 7. 2003 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, v vložišču v I.
nadstropju, soba št. 1.01.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: javno odpiranje ponudb bo 7. 7. 2003 ob 9. uri v Ljubljani, v
prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, v I. nadstropju, sejna soba 1.18.,
pogajanja pa bodo istega dne 7. 7. 2003
ob 11. uri po odpiranju v prostorih DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, v I. nadstropju, sejna soba 1.18.
Datum odločitev o sprejemu ponudbe je
30. 7. 2003.
12. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kandidat predloži kot sestavni del ponudbe garancijo za resnost ponudbe v višini 300.000
SIT za posamezno razpisano lokacijo oziroma v primeru ponudbe za vse razpisane
lokacije skupaj 1,500.000 SIT. Garancija
za resnost ponudbe mora biti v obliki lastne
menice. Garancija mora biti veljavna 210
dni po poteku skrajnega roka za predložitev
ponudb.
13. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
14. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
15. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
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 storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
17. Merila za ocenitev ponudb: višina
nadomestila za posamezno razpisano lokacijo ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: objavljeno tudi v časopisu Delo.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum in številka objave neuspešnega razpisa: Uradni list RS, št. 13 z dne
7. 2. 2003.
21. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.

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-95259
1. Naročnik: Vrtec Tončke Čečeve, Celje.
2. Naslov naročnika: Mariborska 43,
3000 Celje, tel. 03/541-94-06, faks
03/541-94-07.
3. Datum izbire: 16. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano:
– skupina 7: sveža zelenjava, suhe stročnice in naravno kisana zelenjava,
– skupina 8: sveže in suho sadje, za obdobje od 1. 6. 2003 do 31. 7. 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
ponudbenega predračuna za posamezno
skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina 7: ERA, d.d. Velenje, Prešernova 10, 3320 Velenje,
– skupina 8: ERA, d.d. Velenje, Prešernova 10, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 7: 2,617.638,45 SIT,
– skupina 8: 4,516.855 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
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– skupina 7: 3,
– skupina 8: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina
7:
3,453.097
SIT,
2,617.638,45 SIT,
– skupina 8: 4,620.847,50 SIT,
4,516.855 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 84 z dne 26. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 5. 2003.
Vrtec Tončke Čečeve Celje
Št. 462-02/10-19/2003/0520-010 Ob-95260
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.
3. Datum izbire: 12. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup 2000 suknjičev, 6900 hlač in
300 kril.
Dobava se bo vršila po razpisanih lokacijah naročnika, in sicer po posameznih carinskih uradih.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za izbor najugodnejše ponudbe: najnižja cena.
Ponudnik, ki je izpolnjeval vse pogoje
naročnika in je ponudil najnižjo ceno, je bil
zbran kot najugodnejši ponudnik.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kroj d.d., Ljubljana, Tržaška 118, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 74,940.804
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 96,608.160 SIT, 74,940.804 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 5. 2003.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 32
Ob-95263
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-02-305, telefaks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 12. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška strojna oprema – 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; kraj dobave: Pošta
Slovenije d.o.o., uprava družbe, uprave PE
in PE PLC.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: tanki klient: cena 85%, strokovnost – podjetje 10%, tehnične in funkcionalne lastnosti: 5%; računalniške enote A,
B in C: cena 90%, tehnične in funkcionalne
lastnosti 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: izbira ni bila opravljena
– naročnik javni razpis v celoti razveljavlja in
zaključuje.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 5. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 38
Ob-95264
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-02-305, telefaks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 12. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava računalniške opreme, ki je
potrebna za delovanje sistema Geomarketing – 1. sklop računalniška enota A –
strežnik – 1 kos; 2. sklop računalniška enota B – delovni postaji – 2 kosa; računalniška enota C – delovne postaje – 20 kosov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: sklop 1: cena 70% strokovni kader 5%, strokovnost podjetja 5%, tehnične in funkcionalne lastnosti 20%; 2.
sklop: cena 90%, tehnične in funkcionalne
lastnosti 10%; 3. sklop: cena 90%, tehnične in funkcionalne lastnosti 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: izbra ni bila opravljena
– naročnik javni razpis v celoti razveljavlja in
zaključuje.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 5. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 04-08-374/2002-13
Ob-95304
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-81-64.
3. Datum izbire: 3. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: suknjiči, krila, hlače, plašči, čapke

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
idr. za službene, slovesne in druge uniforme SV, v okvirni letni količini 1.750
kosov.
Dostava blaga: centrelno skladišče
MORS, Miheličeva ul., Ljubljana-Šentvid.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo dodeljeno
edinemu ponudniku v postopku s pogajanji
za cenovno ustrezno ponudbo, ki je bil pozvan kot edini ponudnik na dva neuspela javna razpisa po odprtem postopku objavljena
v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 24. 5.
2002 in 99-100 z dne 22. 11. 2002.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kroj Ljubljana, d.d., Tržaška 118, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: do okvirne
vrednosti 30,000.000 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: okvirna letna vrednost 15,542.782 SIT
z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 5. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Ob-95317
1. Naročnik: Osnovna šola n.h. Maksa
Pečarja.
2. Naslov naročnika: Črnuška cesta 9,
1230 Ljubljana Črnuče.
3. Datum izbire: 22. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago razvrščeno v naslednje sklope:
1. mleko in mlečni izdelki: 16478 l in
665 kg,
2. meso in mesni izdelki: 3515 kg,
3. perutninsko meso, izdelki iz perutninskega mesa in jajca: 6200 kg,
4. ribe in konzervirane ribe: 1175 kg,
5. zelenjava
in
suhe
stročnice:
12615 kg,
6. sveže in suho sadje: 12650 kg,
7. zamrznjena zelenjava in zamrznjeno
sadje: 1485 kg,
8. konzervirana zelenjava in konzervirano sadje: 1800 kg,
9. sadni sokovi in sirupi: 5650 l,
10. žita in mlevski izdelki: 1970 kg,
11. testenine: 1350 kg,
12. zamrznjeni izdelki iz testa: 2800 kg,
13. kruh in pečeno pekovsko pecivo:
20604 kg,
14. slaščičarski izdelki in keksi:
1380 kg,
15. kakavovi izdelki, pudingi, čaji in začimbe: 1278 kg in 100 l,
16. splošno
prehrambeno
blago:
1680 kg in 1065 l.
Kraj dobave: OŠ n.h. Maksa Pečarja,
Črnuška 9, Ljubljana in OŠ n.h. Maksa Pečarja, Dunajska 390, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ob zahtevani kakovosti; najnižja ponudbena cena, fiksnost cen in plačilni rok.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za sklop: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
– za sklop: meso in mesni izdelki: Litijska mesarija d.d., Slatna 1, Šmartno,
– za sklop: perutninsko meso, izdelki iz
perutninskega mesa in jajca: Perutnina Ptuj
d.d., Potrčeva cesta 10, Ptuj,
– za sklop: ribe in konzervirane ribe:
Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
Mengeš,
– za sklop: zelenjava in suhe stročnice:
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
Naklo,
– za sklop: sveže in suho sadje: Mercator d.d., Slovenčeva 24, Ljubljana,
– za sklop: zamrznjena zelenjava in zamrznjeno sadje: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, Mengeš,
– za sklop: konzervirana zelenjava in
konzervirano sadje: Rak’s, Preserje, Pelchova 65, Radomlje,
– za sklop: sadni sokovi in sirupi: Fructal d.d., Tovarniška 7, Ajdovščina,
– za sklop: žita in mlevski izdelki: Žito
prehrambena industrija d.d., Šmartinska
154, Ljubljana,
– za sklop: testenine: Žito prehrambena
industrija d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
– za sklop: zamrznjeni izdelki iz testa:
Žito prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
– za sklop: kruh in pečeno pekovsko pecivo: Don Don d.o.o., Laze 16, Kranj,
– za sklop: slaščičarski izdelki in keksi:
Žito prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
– za sklop: kakavovi izdelki, pudingi, čaji in začimbe: Živila Kranj d.d., Cesta na
Okroglo 3, Naklo,
– za sklop: splošno prehrambeno blago: Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
Naklo.
7. Pogodbena vrednost: po sklopih:
– mleko in mlečni izdelki: 2,472.808
SIT,
– meso in mesni izdelki: 4,848.680 SIT,
– perutninsko meso, izdelki iz perutninskega mesa in jajca: 2,779.451 SIT,
– ribe
in
konzervirane
ribe:
1,049.737,50 SIT,
– zelenjava
in
suhe
stročnice:
1,280.951 SIT,
– sveže in suho sadje: 3,096.047,50
SIT,
– zamrznjena zelenjava in zamrznjeno
sadje: 388.592,75 SIT,
– konzervirana zelenjava in konzervirano sadje: 634.089 SIT,
– sadni sokovi in sirupi: 1,048.594,60
SIT,
– žita in mlevski izdelki: 169.200 SIT,
– testenine: 714.250 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa: 1,305.900
SIT,
– kruh in pečeno pekovsko pecivo:
4,397.288 SIT,
– slaščičarski izdelki in keksi: 1,180.350
SIT,
– kakavovi izdelki, pudingi, čaji in začimbe: 1,179.863,22 SIT,
– splošno
prehrambeno
blago:
716.189,40 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 33.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– mleko in mlečni izdelki: 2,472.808
SIT, 2,587.342 SIT,
– meso in mesni izdelki: 4,187.687 SIT,
4,848.680 SIT,
– perutninsko meso, izdelki iz perutninskega mesa in jajca: 2,779.451 SIT,
4,575.445 SIT,
– ribe
in
konzervirane
ribe:
1,049.737,50 SIT, 1,341.905,22 SIT,
– zelenjava in suhe stročnice: 1,247.900
SIT, 1,842.662,75 SIT,
– sveže in suho sadje: 2,715.755 SIT,
3,281.494,50 SIT,
– zamrznjena zelenjava in zamrznjeno
sadje: 388.592,75 SIT, 643.515,67 SIT,
– konzervirana zelenjava in konzervirano sadje: 634.089 SIT, 868.365,15 SIT,
– sadni sokovi in sirupi: 1,048.594,60
SIT, 1,271.784 SIT,
– žita in mlevski izdelki: 169.200 SIT,
263.559,25 SIT,
– testenine: 625.682 SIT, 789.265,35
SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa: 1,244.950
SIT, 1,901.040,44 SIT,
– kruh in pečeno pekovsko pecivo:
4,397.288 SIT, 8,463.730 SIT,
– slaščičarski
izdelki
in
keksi:
1,108.230,50 SIT, 1,672.775,50 SIT,
– kakavovi izdelki, pudingi, čaji in začimbe: 1,174.830,64 SIT, 1,436.672,59 SIT,
– splošno
prehrambeno
blago:
674.240,75 SIT, 791.092,75 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 5. 2003.
Osnovna šola
narodnega heroja Maksa Pečarja
Ljubljana
Št. 50-336-169/03
Ob-95318
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,
Ljubljana,
tel.
01/475-81-00,
faks
01/437-20-70.
3. Datum izbire: 28. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža tračnega pomivalnega stroja v Ljubljani, Linhartova 51,
v okvirni vrednosti 12,000.000 SIT.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, poraba energentov,
reference, plačilni pogoji, izbrani ponudnik
je dosegel največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Metalka Zastopstva Senkanar, d.o.o., Partizanska c. 15, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 13,185.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,100.000 SIT, 13,185.000 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 5. 2003.
Inštitut RS za rehabilitacijo Ljubljana
Št. 64000-0002/2003
Ob-95321
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Sokolska 8, 1295
Ivančna Gorica, tel. 01/787-83-85, e-mail:
obc.ivancna.gorica@siol.net.
3. Datum izbire: 18. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop 1: dobava in montaža šolske
opreme,
– sklop 2: dobava učil in tehničnih
aparatov,
– sklop 3: dobava inventarja (gospodinjski kabinet, kuhinja),
v Novi centralni šoli OŠ Stična.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena po
posameznem sklopu: za posamezen sklop
je izbrana ponudba z najnižjo ceno za ponujeno blago, ki ustreza tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za sklop 1 (oprema): Atlas Oprema
d.o.o., Samova 12, 1000 Ljubljana,
– za sklop 2 (učila): Virles d.o.o., Dvoržakova 4a, 1230 Domžale,
– za sklop 3 (inventar): ponudnik zaradi
pomanjkljivosti v razpisni dokumentaciji ni
bil izbran, zato naročilo ni dodeljeno.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1 (oprema): 49,360.200 SIT,
– za sklop 2 (učila): 17,981.525,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– za sklop 1: 4 (dve izločeni po izločitvenem pogoju),
– za sklop 2: 5 (ena izločena kot nepravilna),
– za sklop 3: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 53,452.380 SIT,
49,360.200 SIT;
– za sklop 2: 25,699.378 SIT,
17,981.525,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: ni bila objavljena.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bila objavljena.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Občina Ivančna Gorica
Št. 64000-0004/02
Ob-95322
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Sokolska 8, 1295
Ivančna Gorica, tel. 01/787-83-85, e-mail:
obc.ivancna.gorica@siol.net.
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3. Datum izbire: 22. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava, montaža in priklop opreme
kuhinje v Novi centralni šoli OŠ Stična.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena:
Izbrana je ponudba z najnižjo ceno za ponujeno blago, ki ustreza tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kogast Grosuplje d.d.,
Adamičeva cesta 36, 1290 Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: 23,415.708 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4 (ena izločena kot nepravilna).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,823.914 SIT, 23,415.708 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: ni bila objavljena.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bila objavljena.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Občina Ivančna Gorica
Št. 37
Ob-95331
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 14. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: I. sklop: 17 samostoječih poštnih nabiralnikov in II. sklop: 101 dostavnikov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost za sklop.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: izbira ni bila opravljena
– naročnik ni prejel dveh pravilnih ponudb.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 20
Ob-95332
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 14. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: mobi kartice in mobi paketi za nadaljnjo prodajo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: dosežen rabat na pogajanjih.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ponudnik Mobitel, d.
d., Vilharjeva 23, 1537 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: odvisna od
prodaje na poštnih okencih.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: eno mnenje
Urada za javna naročila številka 415/02-AP,
da lahko izvede postopek s pogajanji z edinim ponudnikom za mobi kartice in mobi
pakete.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 5
Ob-95320
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 4. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 21 lahkih dostavnih vozil LDV1,
52 lahkih dostavnih vozil LDV2, 20 lahkih dostavnih vozil LDV (4 x 4), 5 srednjih dostavnih vozil SDV1, 3 srednja dostavna vozila SDV2, 1 osebno vozilo
OV1, 1 osebno vozilo OV2.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 60%, servisna mreža
25%, varnost po metodi EuroNCAP 10%, in
garancijska doba 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Renault Slovenija,
d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana in Avto Triglav, d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: lahka dostavna vozila LDV1 – z bencinskim motorjem
po 1,470.720 SIT brez DDV, lahka dostavna vozila LDV1 1 – z diesel motorjem po
1,850.000 SIT brez DDV, lahka dostavna
vozila LDV1 (4X4) po 2,250.000 SIT brez
DDV, lahka dostavna vozila LDV2 po
1,220.000 SIT brez DDV, srednja dostavna vozila SDV1 po 2,780.000 SIT brez
DDV, srednja dostavna vozila SDV2 (brez
klime) po 2,920.000 SIT brez DDV, srednje dostavno vozilo SDV2 (s klimo) po
3,170.000 SIT brez DDV, osebno vozilo
OS1 po 1,775.000 SIT brez DDV in osebno vozilo OS2 po 2,450.000 SIT brez
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: LDV1 – bencin - 1,604.681 SIT,
1,470.720 SIT; LDV1 – diesel - 2,011.234
SIT, 1,850.000 SIT; LDV1 4X4 2,370.833,33 SIT, 2,250.000 SIT; LDV2 1,474.166,67 SIT, 1,220.000 SIT; SDV1 3,378.333,33 SIT, 2,780.000 SIT; SDV2
(brez klime) - 3,658.343 SIT, 2,920.000
SIT; SDV2 (s klimo) - 3,947.582 SIT,
3,170.000 SIT; OS1 - 1,829.166,67 SIT,
1,775.000 SIT in OS2 - 2,720.000 SIT,
2,230.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 5 z dne 17. 1. 2003,
Ob-85795.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. JR-2/2003
Ob-95391
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 01/30-039-24, faks
01/30-039-12.
3. Datum izbire: 18. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: toaletna papirna konfekcija.
Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 90%, reference 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sava Trade d.d., Cesta v Mestni log 90, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 14,008.090,09
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,573.941,54 SIT in 14,008.090,09
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 02/03
Ob-95469
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,
1505 Ljubljana, faks 25-15-516.
3. Datum izbire: 18. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup strežnikov RISC arhitekture z
AIX 5.1 operacijskim sistemom za migracijo na SWIFTNet omrežje in integracija v obstoječe okolje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila, objavljena v razpisni
dokumentaciji; izbrani ponudnik je dosegel
največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SIMT d.o.o. Grosuplje,
Industrijska cesta 5, 1290 Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: 19,720.440 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3; pravilne 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,650.312 SIT, 19,720.440 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2003.
Banka Slovenije
Št. 570/1-2003
Ob-95524
1. Naročnik: Osnovna šola Koroška
Bela.

2. Naslov naročnika: Osnovna šola Koroška Bela, Cesta talcev 2, 4270 Jesenice,
faks 04/580-64-04.
3. Datum izbire: 24. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila za potrebe šolske kuhinje, količina je posredno razvidna iz ponudbenih
vrednosti; kraj dobave fco: Osnovna šola
Koroška Bela, Cesta talcev 2, Koroška Bela, Jesenice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edino merilo je bila, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, najugodnejša cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. mleko in mlečni izdelki, 1.1. mleko – Mlekarna Celeia d.o.o.;
1.2. jogurti - Ljubljanske mlekarne d.d.; 1.4.
ostali mlečni izd. – Mlekarna Celeia d.o.o.;
2. meso in mesni izdelki; 2.1. meso in mesni izdelki – Mesarija Mlinarič d.o.o.; 2.2.
salame – Mesarija Mlinarič d.o.o.; 3. ribe
zamrznjene Brumec-Ručigaj d.o.o.; 4. sveža zelenjava in sadje – Sipic d.o.o.; 5. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje; 5.1. pasterizirana in sterilizirana zelenjava – Kvibo d.o.o.; 5.2. zamrznjena zelenjava – Brumec-Ručigaj d.o.o.; 5.3.
kompoti - Kolinska d.d.; 6. sadni sokovi in
sirupi; 6.1. sadni sokovi – Nektar – Natura
d.o.o.; 6.2. sirupi – Impuls d.o.o.; 7. kruh,
pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi; 7.1. kruh – Žito Gorenjka d.d.; 7.2. slaščičarski izdelki – Pekarna Planika d.o.o.;
7.3. pekovski izdelki – Don don d.o.o.; 7.4.
keksi – Mercator Gorenjska d.d.; 7.5. ostali
pekovski izdelki – Don Don d.o.o.; 7.6. pizza – Don don d.o.o.; 8. ostalo prehrambeno blago; 8.1. začimbe – Živila Kranj d.d.;
8.2. jušni koncentrati – Kolinska d.d.; 8.3.
kavni nadomestki – Živila Kranj d.d.; 8.4.
kis – Kolinska d.d.; 8.5. olje – Mercator
Gorenjska d.d.; 8.6. sladkor – Živila Kranj
d.d.; 8.7. marmelada – Kolinska d.d.; 8.8.
margarina – Živila Kranj d.d.; 8.9. med –
Živila Kranj d.d.; 8.10. moka in žitarice –
Živila Kranj d.d.; 8.12. omake instant – Mercator Gorenjska d.d.; 8.13. jušne zakuhe –
Živila Kranj d.d.; 8.14. pudingi – Kolinska
d.d.; 8.15. dodatki jedem – Mecator Gorenjska d.d.; 8.16. jajca – Pik As Tržič
d.o.o.; 8.17. konzervirane ribe – Kvibo
d.o.o.; 8.18. suho sadje – Sipic d.o.o.;
8.19. zamrznjeni krompirjevi izdelki – Brumec-Ručigaj d.o.o.; 8.20. čaji - Kolinska
d.d.; 8.22. namazi - Živila Kranj d.d.; 8.24.
zamrznjeni končni izdelki - Kvibo d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: razvidno iz
10. točke (najnižja ponudbena vrednost).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: (v SIT):
1. mleko in mlečni izdelki 1.1. mleko:
358.657,60 - 349.715,20; 1.2. jogurti:
262.787 - 305.651; 1.3. siri: 139.152; 1.4.
ostali mlečni izd.: 745.099,75 –
721.468,15; 2. meso in mesni izdelki 2.1.
meso in mesni izdelki:2,378.808,25 –
2,193.050; 2.2. salame:716.913,75 –
601.000; 3. ribe zamrznjene: 65.100 –
87.754,80; 4. sveža zelenjava in sadje:
881.480 – 1,265.402,95; 5. zamrznjena
in konzervirana zelenjava in sadje; 5.1. pa-
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sterizirana in sterilizirana zelenjava:
282.560,35 – 232.771; 5.2. zamrznjena
zelenjava: 42.640,50 – 51.587,60; 5.3.
kompoti: 142.564,66 – 110.178,50; 6. sadni sokovi in sirupi; 6.1. sadni sokovi:
182.714 – 142.550; 6.2. sirupi:
145.010,25 – 164.160; 7. kruh, pekovsko
pecivo, slaščičarski izdelki in keksi 7.1.
kruh: 582.500 - 910.750; 7.2. slaščičarski
izdelki: 81.000 – 176.312,50; 7.3. pekovski izdelki: 1,303.029 – 1,039.972,50;
7.4. keksi: 26.222,28 – 36.789,60; 7.5.
ostali pekovski izdelki: 22.307,60 – 6.944;
7.6. pizza: 657.742,50 – 449.190; 8. ostalo prehrambeno blago 8.1. začimbe:
27.975,64 – 25.490,15; 8.2. jušni koncentrati: 51.475,82 – 66.619; 8.3. kavni nadomestki: 34.763,40 – 20.488,89; 8.4. kis:
14.213,50 – 22.289; 8.5. olje: 56.420 –
71.610; 8.6. sladkor: 115.630,62 –
111.864,08; 8.7. marmelada: 11.549 –
37.230; 8.8. margarina: 109.454,80 –
96.694,48; 8.9. med: 52.080 –
41.034,80; 8.10. moka in žitarice:
355.261,55 – 115.806,60; 8.11. testenine: 143.224,10; 8.12. omake instant:
8.137,50 – 10.866,48; 8.13. jušne zakuhe: 30.380 – 24.465,60; 8.14. pudingi:
7.632,98 – 10.155,60; 8.15. dodatki jedem: 79.856 – 93.918; 8.16. jajca: 67.392
– 55.674; 8.17. konzervirane ribe:
376.538,40 – 255.600; 8.18. suho sadje:
38.520 – 45.580,85; 8.19. zamrznjeni
krompirjevi izdelki: 7.812 – 12.498,40;
8.20. čaji: 52.920,44 – 54.411,90; 8.21.
kreme, pireji: 8.22. namazi: 87.212,19 –
66.499,20; 8.23. zamrznjeno pecivo:
107.408,80; 8.24. zamrznjeni končni izdelki: 45.520 – 61.963,20.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije: ne.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: ne.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 6. 2003.
Osnovna šola Koroška Bela
Št. 816/03
Ob-95584
1. Naročnik: Vrtec Beltinci.
2. Naslov naročnika: Vrtec Beltinci, Jugovo 33, 9231 Beltinci, tel. 02/542-20-90,
faks 02/542-20-98, e-mail: vrtec.beltinci@siol.net.
3. Datum izbire: 29. 4. 2003, odpiranje ponudb 25. 4. 2003 ob 12.30.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– kruh, pekovski in mlevski izdelki:
kruh 1800 kg, pekovsko pecivo in izdelki
10.200 kom, mlinci 40 kg, mlevski izdelki
740 kg, krušne drobtine 100 kg,
– mleko, mlečni izdelki: mleko 4500
l, mlečni izdelki 7315 kom,
– meso, mesni izdelki: sveže meso
mladih govedi 440 kg, sveže prašičje meso
in izdelki 400 kg, sveže piščančje meso in
izdelki 615 kg, sveže puranje meso 170 kg,
zamrznjene ribe 340 kg, ribje konzerve 200
kom, soja 120 kg,
– sadje: sveže sadje 2370 kg, jabolka
1500 kg, suho sadje 108 kg,
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– zelenjava: kisana zelenjava 544 kg,
sveža zelenjava 1617 kg, krompir 2000 kg,
– drobni prehrambeni artikli: 5532 kg:
od tega konzerve 190 kg, zamrznjena zelenjava 558 kg, ostali izdelki 4784 kg,
– sveža kokošja jajca: 6000 kom.
Kraj dobave: Beltinci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipovci, Melinci.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– 70 % cena,
– 15 % komercialno-plačilni pogoji,
– 15 % kvaliteta.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno:
– kruh, pekovski in mlevski izdelki:
– kruh, pekovski izdelki, drobtine: izbran Mlinopek d.d., Industrijska 11, 9000
Murska Sobota,
– mlevski izdelki izbran: Živila Kranj
d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo,
– mleko, mlečni izdelki: izbrane Pomurske mlekarne d.d., Industrijska 11, 9000
Murska Sobota;
– meso, mesni izdelki:
– meso in mesni izdelki: izbran Mesarija Hanžekovič Mirko s.p., ulica Frana
Kovačiča 8, 9241 Veržej,
– zamrznjene ribe in ribje konzerve:
izbran Brumec-Ručigaj d.o.o., Loka, Testenova 55, Mengeš, 1234 Mengeš,
– soja izbran: Pomurka - trgovina
d.o.o., Panonska ul. 11, 9000 Murska Sobota;
– sadje:
– sveže sadje: izbran Gramis inženiring, gradnja, trgovina d.o.o., Noršinska ul.
3, 9000 Murska Sobota,
– jabolka: izbran Novak Ludvik, Ivanovci 51, 9208 Fokovci,
– suho sadje: izbrana Novak Ludvik,
Ivanovci 51, 9208 Fokovci in Gramis inženiring, gradnja, trgovina d.o.o., Noršinska ul.
3, 9000 Murska Sobota;
– zelenjava:
– kisana zelenjava: izbran Gramis inženiring, gradnja, trgovina d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000 Murska Sobota,
– sveža zelenjava: izbran Gramis inženiring, gradnja, trgovina d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000 Murska Sobota,
– krompir: izbran Gramis inženiring,
gradnja, trgovina d.o.o., Noršinska ul. 3,
9000 Murska Sobota;
– drobni prehrambeni artikli:
– konzerve: izbrana Era petlja d.o.o.,
Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,
– zamrznjena zelenjava: izbran Brumec-Ručigaj d.o.o., Loka, Testenova 55,
Mengeš, 1234 Mengeš,
– ostali izdelki: izbrana Era petlja
d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,
– sveža kokošja jajca: izbran Kmetija Marije in Mirka Kaučič, vzreja kokoši in proizvodnja domačih jajc, Gornji Ivanjci 21, 9245
Spodnji Ivanjci.
7. Pogodbena vrednost: (skupna ocenjena pogodbena vrednost z DDV):
– kruh, pekovski izdelki, krušne drobtine: 869.575,80 SIT,
– mlevski izdelki: 97.199,50 SIT,
– mleko, mlečni izdelki: 760.524,55
SIT,
– meso, mesni izdelki: 1,965.315 SIT,
– ribe, ribje konzerve: 261.485 SIT,
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– soja: 105.097,99 SIT,
– sadje (sveže in suho), zelenjava (sveža
in kisana), krompir: 1,977.705,45 SIT,
– jabolka: 110.000 SIT,
– zamrznjena zelenjava: 146.377,35
SIT,
– konzerve, ostali izdelki: 1,558.316,90
SIT,
– sveža kokošja jajca: 119.940 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– kruh, pekovski izdelki, krušne drobtine: 945.765 SIT; 869.575,80 SIT,
– mlevski
izdelki:
135.910
SIT;
97.199,50 SIT,
– mleko, mlečni izdelki: 896.258,60
SIT; 760.524,55 SIT,
– meso, mesni izdelki: 2,092.346 SIT;
1,965.315 SIT,
– ribe, ribje konzerve: 412.081 SIT;
261.485 SIT,
– soja: 125.337,60 SIT; 105.097,99
SIT,
– sadje (sveže in suho): 2,099.149,50
SIT; 1,727.280 SIT,
– jabolka: 553.350 SIT; 110.000 SIT,
– zelenjava (sveža): 818.936 SIT;
748.657 SIT,
– zelenjava (kisana): 376.800 SIT;
62.930 SIT,
– krompir: 215.000 SIT; 161.115 SIT,
– jabolka: 553.350 SIT; 110.000 SIT,
– zamrznjena zelenjava: 180.353,04
SIT; 146.377,60 SIT,
– konzerve, ostali izdelki: 2,013.899, 51
SIT; 1,558.316,90 SIT,
– sveža kokošja jajca: 144.000 SIT;
119.940 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
35 z dne 11. 4. 2003, Ob-91634.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 4. 2003.
Vrtec Beltinci

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
Ob-95246
1. Naročnik: J.P. Komunala Koper d.o.o.
- s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 4,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 13. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija glavnega zbiralni-

ka Ferrarska cesta - območje Luke Koper do sifona pod reko Rižano.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: navedba meril: – ponudbena cena, najugodnejši garancijski rok, plačilni pogoji, rok izvršitve. Izbran je ponudnik, ki je zbral največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Adriaing d.o.o., Koper,
Ankaranska c. 7, 6000 Koper.
7. Pogodbena
vrednost:
209,986.193,32 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 82,900.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 255,965.713,40 SIT; 209,986.193,32
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2003.
Komunala Koper d.o.o. - s.r.l.
Št. 1/2003
Ob-95258
1. Naročnik: Komunalno podjetje Ptuj d.d.
2. Naslov naročnika: Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj, faks 02/771-36-01, tel.
02/787-03-11.
3. Datum izbire: 16. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja upravne stavbe, Puhova ul., Ptuj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 60 točk, plačilni pogoji 30 točk, rok izvedbe 10 točk; izbrani ponudnik je v postopku ocenjevanja dosegel
najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Ptuj
d.o.o., Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena
vrednost:
266,472.473,90 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 327,112.133 SIT, 266,472.473,90 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 5. 2003.
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Št. 060/2002
Ob-95261
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 7. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih in
obrtniških del ter strojnih in elektro inštalacij na lokaciji Lendava po projektu
PZI in PZR.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena – 100%.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeništvo Lendava,
Družba za gradbeništvo, inštalacije, inženiring in poslovne storitve d.o.o., Trimilini 2F,
9220 Lendava.
7. Pogodbena vrednost: 158,901.467,90
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 167,537.574 SIT, 158,901.467,90 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 5. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod
Št. 01/2003-1
Ob-95301
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 18. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: suhomontažna dela z
mavčnimi ploščami in montažnimi stropovi (stropne obloge), tlakarska in gradbena dela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena – 75%, odzivni čas ponudnika – 9%, cena dela v nočnem času ter ob nedeljah in praznikih –
11%, odstotek popusta na dani avans – 5%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sklop A: suhomontažna dela
z mavčnimi ploščami in montažnimi stropovi
in sklop B: tlakarska dela – parket: Vikomont
d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana; sklop Č: gradbena dela: Ivek d.o.o.,
Vrečarjeva 20a, Lavrica, 1291 Škofljica.
7. Pogodbena vrednost: Vikomont
d.o.o.: 48,000.000 SIT (z DDV); Ivek
d.o.o.: 45,000.000 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: po predračunu: sklop A: 941.690 SIT,
428.866,10 SIT; sklop B: 176.190 SIT,
151.140,55 SIT; sklop Č: 867.057 SIT,
363.641 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za sklop C: tlakarska dela – ostali
materiali – ponudnik ni bil izbran, ker je bila
tehnična dokumentacija v tem delu nejasna
oziroma so jo ponudniki različno razumeli.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod
Ob-95307
1. Naročnik: Občina Črenšovci.
2. Naslov naročnika: Prekmurske čete
20, 9232 Črenšovci, tel. 02/573-57-56,
faks 02/573-57-58.

3. Datum izbire: 8. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg del: izgradnja VI. faze kanalizacije v KS Bistrica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ob vrednotenju meril - cena,
plačilni pogoji in garancijski rok, je izbrani
ponudnik zbral največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nograd, d.o.o., Petrova
ul. 41, Hotiza, 9220 Lendava.
7. Pogodbena
vrednost:
123,264.226,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponudbe: 120,745.047,93 SIT, 135,204.713,40
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa:
Ur. l. RS, št. 18 z dne 14. 2. 2003,
Ob-87673.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlane zahteve za objavo: 29. 5. 2003.
Občina Črenšovci
Št. 360-08-1-3/03
Ob-95315
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine
postojna, javni sklad, Dom upokojencev Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska cesta
4, 6230 Postojna, tel. 05/728-07-85, faks
05/728-07-31, e-pošta: ssklad@postojna.si.
3. Datum izbire: 6. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: investitorstvo in izgradnja varovanih stanovanj ter izgradnja prizidka pri Domu upokojencev v Postojni
(III. gr. faza).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena izvedbe, prodajna cena varovanih stanovanj, ostale ugodnosti.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dolenjgrad, d.o.o., Taborska c. 32a, 1290 Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: prodajna cena
varovanih stanovanj 1.099 EUR/m2 + DDV;
prizidek 30,046.209,95 SIT (DDV vključen).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: prodajna cena varovanih stanovanj:
1.750 EUR + DDV; 1.179,72 EUR + DDV;
prizidek:
62,049.976,54
SIT;
46,703.259,08 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 5. 2003.
Stanovanjski sklad občine Postojna,
javni sklad
Št. 2.3.-1542/03
Ob-95329
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor.
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2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, telefaks 02/23-41-452, tel.
02/23-41-410.
3. Datum izbire: 26. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba “Zavarovanje
cestno železniškega nivojskega prehoda (NPr) Kamnik IV v km 022+777 železniške proge Ljubljana – Kamnik –
Kamnik Graben”.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbene cene – vplivnost 80%,
– usposobljenost strokovnega kadra –
vplivnost 15%,
– rok izvedbe javnega naročila – vplivnost 5%.
Izbrani ponudnik je skladno z navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
zbral po vseh merilih skupaj najvišje število
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskra Sistemi, d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 39,610.800
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 45,073.797,60 SIT; 39,610.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet
Maribor
Št. 159/6-9/2003
Ob-95390
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran.
3. Datum izbire: 29. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: investicijsko vzdrževalna dela v parni in toplovodni kotlovnici, kraj izvedbe Ortopedska bolnišnica
Valdoltra.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopka brez dodelitve
naročila): cena, garancijska doba, rok izvedbe del, kakovost, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Adriaing d.o.o., Ankaranska cesta 7, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 109,441.909,71
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 148,525.308,23 SIT brez DDV; 109,
441.909,71 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-95531
1. Naročnik: Toplarna Železniki d.o.o.
2. Naslov naročnika: Češnjica 54,
4228 Železniki, faks 04/514-63-73.
3. Datum izbire: 30. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dobava in montaža, posebej za projekt biomase, zgrajenih toplotnih postaj, sistema daljinskega
nadzora in dinamičnega optimiranja
vročevodnega sistema. Kraj izvedbe: Železniki.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po postopku s pogajanji
brez predhodne objave v skladu z 2. točko
prvega odstavka 20. člena ZJN-1 in mnenja Urada za javna naročila št.
311-1/2003.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: El-tec Mulej d.o.o., Pot
na lisice 7, Bled.
7. Pogodbena vrednost: ker obseg del
ni znan, bo pogodbena vrednost odvisna
od interesa za priključitev.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: odvisno od obsega
gradnje.
9. Število prejetih ponudb: ena.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Toplarna Železniki d.o.o.
Št. 344-04-22/2002
Ob-95621
1. Naročnik: Občina Destrnik.
2. Naslov naročnika: Vintarovci 50,
2253 Destrnik, tel. 02/761-92-50, faks
02/762-92-52.
3. Datum izbire: 6. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija javne poti št. 560-430 Zg. Velovlek v Občini Destrnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, plačilni
pogoji, garancijski rok. Izvajalec izbran na
podlagi najvišjega števila točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj d.d.,
Zagrebška c. 49/a, 250 Ptuj.
7. Pogodbena
vrednost:
22,012.756,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,304.398 SIT, 22,012.756,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 67-69 z dne 2. 8. 2002.
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 6. 2003.
Občina Destrnik

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 484/03
Ob-95257
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
d.o.o. Žalec.
2. Naslov naročnika: Nade Cilenšek 5,
3310 Žalec, tel. 03/713-67-50, faks
03/713-67-70.
3. Datum izbire: 23. 4. 2003.
4. Vrsta storitev: strojno čiščenje kanalov in prevoz mulja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca storitev, ki
mu je naročilo dodeljeno: Lednik & Lednik, Arja vas 51/b, 3001 Petrovče.
7. Pogodbena vrednost: 37,184.375
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 59,299.800 SIT; 37,184.375 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 18 z dne 21. 2. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 5. 2003.
Javno komunalno podjetje Žalec,
d.o.o.
Št. 020-28/2003
Ob-95262
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: izbira izvajalca za organizacijo in izvedbo 13. konference
CEMAT, ki bo v Sloveniji od 15. do 17.
septembra 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: I B, št. kategorije: 17, 27.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, izbran je
bil ponudnik, ki je ponudil najnižjo ponudbeno ceno za izvedbo celotne storitve.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GH Union, d.d., Miklošičeva 1, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 16,675.955
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,794.045,60 SIT z DDV,
16,675.955 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 5. 2003.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 2003-1
Ob-95286
1. Naročnik: Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja.
2. Naslov naročnika: Dunajska 160,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-92-06.
3. Datum izbire: 1. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: postopek s
pogajanji skladno z 2. točko prvega odstavka 20. člena ZJN-1: Priloga 1A, storitev:
opravljanje poštnih storitev v notranjem
poštnem prometu za obdobje enega leta oziroma do zaključka projekta Subvencije 2003. Oznaka javnega razpisa po
postopku s pogajanji brez predhodnje objave: AKTRP-POŠTA/2003-1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna cena ponujenih storitev.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 98,922.200
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudnik Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor: skupna cena
storitev 105,002.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 5. 2003.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 90335-3/2003-11
Ob-95287
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Datum izbire: 14. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev:
4.1. dopolnitev obstoječih programskih rešitev s področja zemljiškega katastra in katastra stavb.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponujena cena, kvalifikacije
ponudnikov in podizvajalcev, reference vodje naloge in sodelujočih strokovnjakov, metodološki pristop.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Igea d.o.o., Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 34,230.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: podizvajalec izvaja
8,8% vrednosti celotne naloge.
9. Število prejetih ponudb: dve ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,000.000 SIT, vrednost najnižje ponudbe je navedena v 7. točki te objave.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 5. 2003.
Geodetska uprava Republike
Slovenije
Št. 90415-1/2003-4
Ob-95288
1. Naročnik: Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 7. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: ciklično aerosnemanje Slovenije 2003 (15 fotogrametričnih blokov).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edini izvajalec v Sloveniji s
potrebno opremo; cena za leto 2003 je v
okviru rasti cen na drobno v primerjavi z
letom 2002.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Geodetski zavod Slovenije d.d.
7. Pogodbena vrednost: 34,563.150
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo izvedeno po postopku s pogajanji.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 5. 2003.
Geodetska uprava Republike
Slovenije
Št. 043/2002-3
Ob-95302
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 27. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: storitev fizičnega in tehničnega varovanja ter receptorske službe v Ljubljani ter regionalnih centrih Maribor in Koper ter občasnih drugih lokacijah za potrebe RTV
Slovenija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena – 80%,
reference – 20%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo dodeljeno, ker je veljavnost ponudb že pretekla.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2003.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 29/01-03
Ob-95342
1. Naročnik: Osnovna šola/Scuola elementare Cirila Kosmača Piran/Pirano.
2. Naslov naročnika: Oljčna pot 24,
6330 Piran.
3. Datum izbire: 8. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje
prostorov osnovne šole na dveh lokacijah v skupni površini 7.050 m2.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena rednega čiščenja – 85% oziroma 85 točk,
– certifikat kakovosti ISO 9002 – 10%
oziroma 10 točk,
– cena generalnega čiščenja – 5% oziroma 5 točk.
Najvišje možno število točk je 100.
Izbrani najugodnejši ponudnik je dosegel med vsemi ponudniki najvišje število
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ISS Servissystem d.o.o.,
Ptujska 95, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: deset mesecev
po 1,255.041 SIT mesečno in dva meseca
po 251.008,20 SIT mesečno z vključenim
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: deset mesecev po 1,615.860 SIT mesečno, 1,255.041 SIT mesečno; dva meseca po 323.172 SIT mesečno,
251.008,20 SIT mesečno z vključenim
DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Osnovna šola Cirila Kosmača Piran
Scuola elementare Ciril Kosmač
Pirano
Št. 85/1726/2003
Ob-95385
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-25-17, tel.
01/474-30-00.
3. Datum izbire: 23. 5. 2003.
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4. Vrsta in obseg storitev: nadgradnja
nadzornih sistemov za upravljanje in
nadzor sistemov SI 2000/VEGA.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: dodelitev naročila na osnovi
5. točke 110. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskrateling d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 16,898.822,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,898.822,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Splošni sektor
Ob-95387
1. Naročnik: Javni zavod Kobilarna Lipica.
2. Naslov naročnika: Lipica 5, 6210 Sežana.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava državnega lokacijskega načrta za zavarovano območje Kobilarne Lipica.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: naročnik je prejel le eno
samostojno pravilno ponudbo, zato je
Komisija je v skladu z določbo 77. člena ZJN-1 zavrnila ponudbe vseh ponudnikov.
Strokovna komisija je odločila, da bo izvedla nov javni razpis za oddajo javnega
naročila z istim predmetom naročila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 4. 2003.
Kobilarna Lipica
Št. 462-02/25-10/2003
Ob-95428
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00, tel.
01/478-38-00.
3. Datum izbire: 12. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
storitev hrambe in prodaje vozil, ki so
carinsko blago (druge storitve, priloga I B
– storitve, št. 27).
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najnižja ponudbena vrednost.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: A.N.B. Trade d.o.o. Stranice.
7. Pogodbena vrednost: 27,011.520
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 48,631.852,80 SIT, 27,011.520 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Generalni carinski urad
Št. 11/03
Ob-95465
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p.
2374,
1001
Ljubljana,
tel.
01/588-92-01, telefaks 01/588-97-59.
3. Datum izbire: 19. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
storitev prehrane.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek oddaje javnega naročila za izbiro ponudnika za izvajanje storitev prehrane se zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika iz razloga, ker naročnik v razpisnem roku ni prejel dveh
samostojnih pravilnih ponudb od dveh različnih, kapitalsko in upravljalsko nepovezanih ponudnikov v skladu s 76. členom
ZJN-1.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 22-02/03
Ob-95466
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-93-01, telefaks 01/588-93-09.
3. Datum izbire: 9. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: priprava skrbnega finančnega pregleda in vrednotenja Slovenske investicijske banke, d.d.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja javnega naročila za
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izbiro ponudnika za izvajanje priprave skrbnega finančnega pregleda in vrednotenja
Slovenske investicijske banke, d.d. je potekala po postopku s pogajanji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o., Neubergerjeva 30, 1130 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 160.000 EUR.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 22-01/03
Ob-95467
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-93-01, telefaks 01/588-93-09.
3. Datum izbire: 9. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: svetovanje
pri prodaji naložbe v Slovenski investicijski banki, d.d.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja javnega naročila za
izbiro ponudnika za izvajanje Svetovanja pri
prodaji naložbe v Slovenski investicijski
banki, d.d. je potekala po postopku s pogajanji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Odvetniška družba Colja,
Rojs & partnerji o.p., d.n.o., Tivolska 48,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 80.000 EUR.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 321-24/03
Ob-95508
1. Naročnik: Ministrstvo za finance,
Uprava Republike Slovenije za javna plačila.
2. Naslov naročnika: Dunajska cesta
48, Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: dobava pisarniškega materiala.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: najnižja ponudbena
cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga, Birooprema d.d., Dunajska 121, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 40,186.505,30
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49,800.564 SIT, 40,186.505,30 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2002.
Uprava Republike Slovenije za
javna plačila

Podelitev koncesij
Ob-95330
1. Koncedent, poštni naslov: Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000
Ljubljana, njegove pravice in obveznosti pa
v imenu in za račun Republike Slovenije
izvršuje Urad RS za varstvo potrošnikov pri
Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 28,
Ljubljana.
2. Način izbire koncesionarja (133. člen
ZJN-1): javni razpis za oddajo koncesije.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost koncesije: predmet koncesije je izdajanje revije za potrošnike, z naslednjo okvirno vsebino: tematika s področja varstva potrošnikov, rezultati primerjalnih testov kakovosti izdelkov in
storitev, tematika pravnih institutov in
zakonodaje, ki zadeva potrošnikove pravice, pravne razlage in drugo.
Okvirna višina sredstev za leto 2003 je
20,000.000 SIT, za leto 2004 je
25,000.000 SIT oziroma za vsako leto največ 50% stroškov izdajanja revije.
4. Kraj izvedbe: celotno območje Slovenije.
5. Navedba predpisov, ki zadevajo koncesijo: Zakon o varstvu potrošnikov – Uradni list RS, št. 14/03 – prečiščeno besedilo) in Uredba o izvajanju javne službe na
področju izdajanja revije s področja varstva
potrošnikov (Uradni list RS, št. 93/02).
6. Trajanje koncesije: predvidoma 5 let.
7. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj:
7.1. Vlagatelj mora imeti izpolnjene morebitne pogodbene obveznosti do Urada RS
za varstvo potrošnikov iz leta 2001 in 2002.
7.2. Vlagatelj mora biti vpisan v register
društev oziroma sodni register.
7.3. Vlagatelj mora biti vpisan v register
potrošniških organizacij Urada RS za varstvo potrošnikov.
7.4. Vlagatelj bo moral izdajati potrošniško revijo brez komercialnih oglasov.
7.5. Vlagatelj, mora ponuditi 12 številk
revije na leto oziroma vsak mesec po eno
številko z možnostjo, da izda na leto največ
dve dvojni številki oziroma 10 zvezkov.
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7.6. Vlagatelj se mora z izjavo zavezati,
da bo na zahtevo Urada RS za varstvo potrošnikov v reviji objavil seznam potrošniških organizacij, ki jih v tekočem letu sofinancira Urad RS za varstvo potrošnikov.
7.7. Vlagatelj se mora z izjavo zavezati,
da bo na zahtevo Urada RS za varstvo potrošnikov v reviji objavil seznam državnih organov, ki nudijo potrošnikom pomoč, ki mu
ga bo posredoval Urad RS za varstvo potrošnikov.
7.8. Vlagatelj se mora z izjavo zavezati,
da bo v reviji objavljal obvestila, ki mu jih bo
posredoval Urad RS za varstvo potrošnikov.
7.9. Vlagatelj se mora z izjavo zavezati,
da bo 30 izvodov vsake številke revije dostavil Uradu vsak tekoči mesec brezplačno
takoj po izidu revije.
8. Merila
Strokovna komisija bo vloge ocenila na
podlagi meril. Največje možno število točk
po vseh merilih je 100 točk. Izbran bo tisti
vlagatelj, ki bo dosegel najvišje število točk.
Merila so:
8.1. Delovanje na področju varstva potrošnikov: največ 30 točk.
8.2. Objavljanje mednarodnih primerjalnih testov blaga in storitev v reviji za potrošnike: največ 30 točk.
8.3. Stroški: največ 10 točk.
8.4. Naklada: največ 20 točk.
8.5. Priloge revije oziroma izredne številke: največ 10 točk.
9. (a) Polni naslov kjer se lahko zahteva
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji dvignejo na Ministrstvu za gospodarstvo, Urad
RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 28,
Ljubljana, pri gospe Mileni Rizvić, vsak dan
med 9. in 12. uro, tel. 01/478-36-14.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 15. 7. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti vlogo: vloge morajo biti predložene do 22. 7. 2003, do 12. ure, na
naslov Ministrstvo za gospodarstvo, Urad
RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, na obrazcu št. 5.11., ki je
del razpisne dokumentacije.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti vlogo: vloge morajo biti predložene na
naslov Ministrstvo za gospodarstvo, Urad
RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije.
11. Datum, čas in kraj odpiranja vlog:
odpiranje vlog ne bo javno: Odpiranje vlog
bo 22. 7. 2003 ob 13. uri na Uradu RS za
varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, 6. nadstropje, Ljubljana.
12. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila ne
sme biti krajši od 30 dni od prejetja zahtevka.
13. Datum, po katerem vlagatelji ne morejo odstopiti od vloge: vlagatelji po 22. 7.
2003 ne morejo več odstopiti od vloge.
14. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije lahko vlagatelji le pisno naslavljajo na Ministrstvo za gospodarstvo,

Urad RS za varstvo potrošnikov. Zahtevo
lahko pošljejo po telefaksu 01/478-34-40
ali na naslov Ministrstvo za gospodarstvo,
Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana. Tudi odgovore bodo vsi
vlagatelji dobili v pisni obliki.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 5. 2003.
Ministrstvo za gospodarstvo
Urad RS za varstvo potrošnikov
Ob-95477
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 39/00,
102/00, 30/01 in 33/03), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93 in 30/98), 4. in 11. člena
Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič (Uradni list RS, št. 61/02) in
13. člena Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju prevozov
učencev na območju Občine Tržič (Uradni
list RS, št. 37/03) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja
javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje
gospodarske javne službe na področju
prevozov učencev na območju Občine
Tržič
1. Naročnik – koncedent: Občina Tržič,
Trg svobode 18, 4290 Tržič.
2. Predmet in območje izvajanja koncesije: predmet koncesije je izvajanje javne
službe prevozov učencev osnovnih šol na
območju Občine Tržič ter otrok in učencev
s posebnimi potrebami, ki obiskujejo prilagojene programe v vzgojno-varstvenih in
vzgojno-izobraževalnih zavodih izven Občine Tržič.
3. Trajanje koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas, za dobo
10 let.
4. Pogoji za opravljanje gospodarske javne službe: koncesionar je lahko pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje iz 5. člena Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju prevozov učencev na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 37/03):
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je javna služba in je predmet koncesije, tako da je vpisana v sodni register
(pravna oseba) oziroma, da ima koncesionar priglašeno opravljanje navedene dejavnosti pri pristojni izpostavi davčnega urada
(fizična oseba);
– da ima licenco za opravljanje prevozov
potnikov v cestnem prometu;
– da ima dober ugled ob upoštevanju
določb zakona, ki ureja prevoze v cestnem
prometu;
– da ima koncesionar ali pooblaščena
oseba, odgovorna za prevoze ustrezno poklicno kvalifikacijo za opravljanje koncesionirane dejavnosti;
– da je lastnik vsaj dveh registriranih motornih vozil za opravljanje koncesionirane
dejavnosti ali ima pravico uporabe teh vozil
na podlagi sklenjene zakupne ali leasing
pogodbe oziroma druge po vsebini podobne pogodbe;
– da motorna vozila, s katerimi se bo
opravljala koncesionirana dejavnost, izpolnjujejo pogoje glede oznak in opreme;
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– da razpolaga z zadostnim številom voznikov, ki morajo izpolnjevati pogoje glede
strokovne in druge usposobljenosti;
– da ima ustrezna lastna ali s pogodbo
zagotovljena parkirna mesta za motorna vozila, s katerimi bo opravljal koncesionirano
dejavnost ter ustrezna mesta za vzdrževanje vozil;
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem javne
službe lahko povzroči tretji osebi, državi ali
občini;
– da se obveže v roku 8 dni od sklenitve
koncesijske pogodbe o tem obvestiti Direkcijo Republike Slovenije za ceste, ki vodi
register posebnih linijskih prevozov;
– da predloži gospodarski načrt izvajanja javne službe, ki vsebuje program izvajanja javne službe z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, finančnega in razvojnega vidika ter vozne rede prevozov in cene storitev;
– da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje.
5. Vsebina ponudbe: ponudnik mora
ponudbi predložiti dokazila o izpolnjevanju
pogojev iz 5. člena Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju prevozov učencev na območju Občine
Tržič (Uradni list RS, št. 37/03) ter druga
zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena prevozov na dan,
– usklajenost voznih redov s šolskim urnikom,
– pozitivne reference ponudnika.
7. Čas in kraj dviga razpisne dokumentacije ter oseba, od katere se lahko zahtevajo
dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo za izdelavo ponudbe lahko
pooblaščeni zastopniki ponudnikov prevzamejo na Občini Tržič, Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Trg svobode 18, Tržič, od dneva te objave dalje,
vsak delavnik med 8. in 13. uro.
Kontaktna oseba: Ema Štefe, tel.
04/597-15-32, e-mail: erna.stefe@trzic.si.
Za razpisno dokumentacijo je treba plačati 5.000 tolarjev na podračun enotnega
zakladniškega računa Občine Tržič pri UJP,
številka 01331-010-000-6578000. Ob prevzemu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o plačilu navedenega
zneska.
8. Čas in kraj oddaje ponudbe: pisne
ponudbe z zahtevanimi dokazili morajo kandidati oddati v zaprti in zapečateni ovojnici
na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič, s pripisom: “Ne odpiraj – razpis za izbiro koncesionarja za izvajanje
gospodarske javne službe na področju prevozov učencev“.
Pri izbiri koncesionarja bodo upoštevane le pravilne ponudbe, to so pravočasne
in popolne ponudbe, ki bodo na naslov koncedenta prispele do vključno 22. julija 2003
do 11. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo opravila Komisija za izbiro koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe na področju prevozov učencev na območju Občine Tržič, ki jo
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imenuje župan, in sicer 22. julija 2003 v
mali sejni sobi Občine Tržič ob 12. uri.
10. O izbiri koncesionarja bo odločil direktor občinske uprave z upravno odločbo
najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb.
11. Občina Tržič si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega od ponudnikov.
12. Datum odposlane zahteve za objavo: 30. maj 2003.
Občina Tržič
Št. 302/03
Ob-95537
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00,
30/01 in 33/03), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
32/93 in 30/98), 4. in 11. člena Odloka o
gospodarskih javnih službah Občine Tržič
(Ur. l. RS, št. 61/02) in 13. člena Odloka
o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju prevozov učencev na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 37/03)
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič,
objavlja
javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje
gospodarske javne službe na področju
prevozov učencev na območju Občine
Tržič
1. Naročnik – koncedent: Občina Tržič,
Trg svobode 18, 4290 Tržič.
2. Predmet in območje izvajanja koncesije: predmet koncesije je izvajanje javne
službe prevozov učencev osnovnih šol na
območju Občine Tržič ter otrok in učencev
s posebnimi potrebami, ki obiskujejo prilagojene programe v vzgojno-varstvenih in
vzgojno-izobraževalnih zavodih izven Občine Tržič.
3. Trajanje koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas, za dobo
10 let.
4. Pogoji za opravljanje gospodarske
javne službe: koncesionar je lahko pravna
ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje iz 5. člena Odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe na področju prevozov učencev na območju Občine Tržič
(Ur. l. RS, št. 37/03):
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je javna služba in je predmet koncesije, tako da je vpisana v sodni register
(pravna oseba) oziroma, da ima koncesionar priglašeno opravljanje navedene dejavnosti pri pristojni izpostavi davčnega urada
(fizična oseba);
– da ima licenco za opravljanje prevozov
potnikov v cestnem prometu;
– da ima dober ugled ob upoštevanju
določb zakona, ki ureja prevoze v cestnem
prometu;
– da ima koncesionar ali pooblaščena
oseba, odgovorna za prevoze ustrezno poklicno kvalifikacijo za opravljanje koncesionirane dejavnosti;
– da je lastnik vsaj dveh registriranih motornih vozil za opravljanje koncesionirane
dejavnosti ali ima pravico uporabe teh vozil
na podlagi sklenjene zakupne ali leasing
pogodbe oziroma druge po vsebini podobne pogodbe;
– da motorna vozila, s katerim se bo
opravljala koncesionirana dejavnost, izpolnjujejo pogoje glede oznak in opreme;
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– da razpolaga z zadostnim številom voznikov, ki morajo izpolnjevati pogoje glede
strokovne in druge usposobljenosti;
– da ima ustrezna lastna ali s pogodbo
zagotovljena parkirna mesta za motorna vozila, s katerimi bo opravljal koncesionirano
dejavnost ter ustrezna mesta za vzdrževanje vozil;
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem javne
službe lahko povzroči tretji osebi, državi ali
občini;
– da se obveže v roku 8 dni od sklenitve
koncesijske pogodbe o tem obvestiti Direkcijo Republike Slovenije za ceste, ki vodi
register posebnih linijskih prevozov;
– da predloži gospodarski načrt izvajanja javne službe, ki vsebuje program izvajanja javne službe z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, finančnega in razvojnega vidika ter vozne rede prevozov in cene storitev;
– da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje.
5. Vsebina ponudbe: ponudnik mora ponudbi predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 5. člena Odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe na področju prevozov učencev na območju Občine Tržič
(Ur. l. RS, št. 37/03) ter druga zahtevana
dokazila iz razpisne dokumentacije.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena prevozov na dan,
– usklajenost voznih redov s šolskim urnikom,
– pozitivne reference ponudnika.
7. Čas in kraj dviga razpisne dokumentacije ter oseba, od katere se lahko zahtevajo dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom in razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo za izdelavo ponudbe
lahko pooblaščeni zastopniki ponudnikov
prevzamejo na Občini Tržič, Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe,
Trg svobode 18, Tržič, od dneva te objave
dalje, vsak delovnik med 8. in 13. uro.
Kontaktna oseba: Erna Štefe, tel.
04/59-71-532, e-mail: erna.stefe@trzic.si.
Za razpisno dokumentacijo je treba plačati 5.000 SIT na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič pri UJP,
številka 01331-010-000-6578000. Ob prevzemu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o plačilu navedenega
zneska.
8. Čas in kraj oddaje ponudbe: pisne
ponudbe z zahtevanimi dokazili morajo kandidati oddati v zaprti in zapečateni ovojnici
na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič, s pripisom: “Ne odpiraj – razpis za izbiro koncesionarja za izvajanje GJS
na področju prevozov učencev“.
Pri izbiri koncesionarja bodo upoštevane le pravilne ponudbe, to so pravočasne
in popolne ponudbe, ki bodo na naslov koncendenta prispele do vključno 22. julija
2003 do 11. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo opravila komisija za izbiro koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe na področju prevozov učencev na območju Občine Tržič, ki jo
imenuje župan, in sicer 22. julija 2003 v
mali sejni sobi Občine Tržič ob 12. uri.

10. O izbiri koncesionarja bo odločil direktor občinske uprave z upravno odločbo
najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb.
11. Občina Tržič si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega od ponudnikov.
12. Datum odposlane zahteve za objavo: 30. maj 2003.
Občina Tržič

Javna naročila
male vrednosti
Št. 270-7/03-2
Ob-95378
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca“ Nova Gorica, Šempeter pri Gorici, v
skladu z določili navodila za oddajo javnih
naročil male vrednosti objavlja naslednje
javno naročilo
male vrednosti (JNMV)
1. Predmet JNMV: “Plinski analizator.“
2. Kratek opis predmeta javnega naročila:
Lastnosti:
– zagotavljanje izvajanja meritev pH,
pCO2, PO2,
– shranjevanje podatkov na spominske
medije (trdi disk in podobno),
– zagotavljanje možnosti priključitve aparata na računalniško mrežo naročnika,
– zagotavljanje možnosti razširitve aparata z meritvami SO2, Hct, Hb, Na, K, Ca,
Cl, Glu.
Druge zahteve: v skladu z razpisno dokumentacijo.
3. Naslov službe, kjer se lahko prevzame dokumentacijo: Splošna bolnišnica “dr.
Franca Derganca“, Nova Gorica, tajništvo
uprave, Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici (tel. 05/33-01-550).
4. Rok za oddajo ponudbe JNMV: 13. 6.
2003 do 12 ure.
5. Naslov za oddajo ponudbe JNMV:
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca“
Nova Gorica, tajništvo uprave, Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici.
Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca“ Nova Gorica
Št. 270-10/03-2
Ob-95380
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca“ Nova Gorica, Šempeter pri Gorici, v
skladu z določili Navodila za oddajo javnih
naročil male vrednosti objavlja naslednje
javno naročilo male vrednosti (JNMV)
1. Predmet JNMV: kraniotom in perforator s priborom.
2. Kratek opis predmeta javnega naročila: kraniontom in perforator na pneumatski
pogon s priborom kot sledi:
– perforator pneumatski Hilan ali poodben;
– motor pneumatski;
– komandna nožna;
– kabel pneum. za Draeger ali podoben;
– kabel Cofort za Draeger, 5 M ali podoben;
– hilah - ročnik za kranitom ali podoben;
– kranitom otroški;
– kranitom standard;
– kranitom, dolgi;
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– perforator kranialni, 6×9 mm;
– perforator kranialni, 9×12 mm;
– perforator kranialni, 12×15 mm;
– držalo za motor;
– držalo za perforator;
– utor za kranitom;
– držalo za kabel;
– rezilo za kranitom I;
– rezilo za kraniotom II;
– rezilo za kraniotom III;
– nastavek Hudson za GB 102, Gb 169
ali podoben;
– mreža perfor. 485×253×76 mm ali podobna;
– rezila, perforac. za GB 300, 3001,
306 ali podobna.
3. Druge zahteve: skladno z razpisno
dokumentacio.
4. Naslov službe, kjer se lahko prevzame dokumentacijo: Splošna bolnišnica “dr.
Franca Derganca“ Nova Gorica, tajništvo
uprave, Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici (tel. 05/33-01-550).
5. Rok za oddajo ponudbe JNMV: 13. 6.
2003 do 12. ure.
6. Naslov za oddajo ponudbe JNMV:
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca“
Nova Gorica, tajništvo uprave, Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici.
Splošna bolnišnica
“Dr. Franca Derganca“ Nova Gorica
Št. 270-6/03-2
Ob-95381
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca“ Nova Gorica, Šempeter pri Gorici, v
skladu z določili navodila za oddajo javnih
naročil male vrednosti objavlja naslednje
javno naročilo male vrednosti (JNMV)
1. Predmet JNMV: “infuzijske črpalke in
perfuzorji“.
2. Kratek opis predmeta javnega naročila: – sklop št. 1: infuzijska črpalka (16 kom).
Lastnosti:
– enokanalna (12 kom) in dvokanalna (4
kom),
– volumetrična,
– željena hitrost pretoka 0,1-500 ml/h,
– željen bolus,
– akumulator.
Ponudnik lahko ponudi dvokanalne črpalke kot samostojen aparat ali kot dve integrirani enokanalni enoti.
Druge zahteve: v skladu z razpisno dokumentacijo.
3. Sklop št. 2: perfuzor (6 kom).
Lastnosti:
– volumetrični,
– uporaba univerzalne brizge in univerzalnega podaljška,
– aplikacija bolusa.
Druge zahteve: v skladu z razpisno dokumentacijo.
4. Naslov službe, kjer se lahko prevzame dokumentacijo: Splošna bolnišnica “dr.
Franca Derganca“ Nova Gorica, tajništvo
uprave, Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici (tel. 05/33-01-550).
5 Rok za oddajo ponudbe JNMV: 13. 6.
2003 do 12. ure.
6. Naslov za oddajo ponudbe JNMV:
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca“
Nova Gorica, tajništvo uprave, Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici.
Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca“ Nova Gorica

Št.

Javni razpisi
Št. 17123-02-403-36/2003

Ob-95438

Razveljavitev razpisa za izbiro
dobavitelja opreme
nabava opreme za nadzor državne
meje informacijska oprema Slovenija
1. Sklic na objavo: EuropeAid/115125/
D/S/Sl.
2. Datum objave razpisa: 9. maj 2003 v
Uradnem listu RS in 10. maj 2003 v OJ.
3. Program: PHARE.
4. Pogodbena institucija: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
5. Druge informacije: Tender se razveljavi zaradi neusklajenosti pri objavi popravka.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-95439
Cancellation of Supply Tender
Procedure
Supply of Equipment for the
State-border Control Information and
Telecommunication Equipment
Slovenia
1. Publication Reference: EuropeAid/115125/D/S/Sl.
2. Publication date: 9 May 2003 in OG
RS and 10 May 2003 in OJ.
3.Programme: PHARE.
4.Contracting Authority: Republic of
Slovenia, the Ministry of Interior.
5.Other information: The tender procedure is cancelled due to the irregularities
in publication of corrigenda.
The Ministry of Interior
Št. 17123-02-403-23/2003 Ob-95449
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju skupnosti ukrepov o finančni, tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 56/93), v zvezi z 2. členom Zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) ter
117. in 118. členom Pravil in postopkov
Evropske unije za izvedbo javnih razpisov,
Republika Slovenija, Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja
javni razpis za gradbena dela
Naslov: Notranje zadeve: Azilni dom –
1. faza in Center za tujce – 3. faza
Lokaciji: Ljubljana in Veliki Otok
zraven Postojne
1. Številka objave:
2. Postopek: razpis brez omejitev.
3. Program: PHARE 2001 Nacionalni
program za Slovenijo.
4. Financiranje:
PHARE
SI
0103.01/3,4.
5. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
1000 Ljubljana.
Pogodba
6. Opis projekta
Predmet razpisa je izgradnja Azilnega
doma – 1. faza v Ljubljani in rekonstrukcija
Centra za tujce Veliki Otok – 3. faza, zraven Postojne.
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Dela vključujejo gradbena in obrtniška
dela, elektro in strojna dela ter zunanjo
ureditev.
7. Število in nazivi posameznih sklopov
Predmet razpisa je razdeljen v dva sklopa, in sicer:
– sklop 1: Azilni dom Ljubljana 1. faza in
– sklop 2: Center za tujce Veliki Otok
3. faza, zraven Postojne.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične
in pravne osebe (posamezno ali na osnovi
skupnega nastopa – joint venture/konzorcij) iz držav članic Evropske Unije in držav
in območij ki jih pokriva in/ali določa Predpis ali posebna določila, ki se uporabljajo
za PHARE program, iz katerega bo pogodba financirana ter Turčije, Malte in Cipra.
Vse blago ki bo dobavljeno v okviru pogodbe mora izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo predložiti izjavo, da niso v enem od postopkov ali stanj navedenem v odstavku
2.3 Priročnika za pogodbe z zunanjimi partnerji (na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/index_en.htm).
10. Število ponudb
Ponudniki (vključno s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij in podizvajalci) lahko predložijo samo ponudbe za razpisana dela za en sklop
ali oba sklopa kot je zahtevano v razpisni
dokumentaciji. Vsak sklop del bo predmet
ločene pogodbe.
Ponudbe za variantne rešitve niso sprejemljive.
11. Garancija za resnost ponudbe: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti garancijo za resnost ponudbe v znesku najmanj
2% ponudbene cene brez DDV, v EUR z rokom veljavnosti najmanj 120 dni od datuma
odpiranja ponudb. Garancija za resnost ponudbe bo neuspešnemu ponudniku (om) vrnjena po zaključku postopka javnega razpisa
in uspešnemu ponudniku po podpisu pogodbe s strani vseh pogodbenih partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti, v
EUR. Garancija mora biti predložena v 21
dneh od dneva, ko ponudnik prejme od
naročnika podpisano pogodbo v podpis. V
primeru ko izbrani ponudnik ne predloži
take garancije v predpisanem roku, bo
pogodba nična. Pripravljena je lahko nova
pogodba in poslana v podpis drugemu
najugodnejšemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča
Informativni sestanek za potencialne ponudnike bo za oba sklopa dne 20. 6.
2003, ob 10. uri po lokalnem času, na
naslovu Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1000
Ljubljana. Ogledi kraja gradbišča za oba
sklopa bodo isti dan, po informativnem
sestanku:
– 1. sklop Azilni dom Ljubljana: v Ljubljani,
Cesta v Gorice in
– 2. sklop Center za tujce Veliki otok,
zraven Postojne.
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Udeležba na sestanku je priporočljiva,
a ne obvezna.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo
ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana v roku 8 mesecev po
izdaji obvestila o uvedbi v delo.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim
minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko
pa jih presegajo:
– posamezni ponudnik mora biti sposoben opraviti najmanj 70% pogodbenih del
z lastnimi sredstvi; v primeru skupnega
nastopa (joint venture/konzorcij) mora biti
vodilni partner sposoben opraviti vsaj 50%
pogodbenih del;
– povprečni letni promet gradbenih del
v letih 2000, 2001 in 2002 mora znašati
najmanj
– sklop 1: 3,938.000 EUR;
– sklop 2: 2,357.000 EUR;
– uspešna izvedba gradbenih del v
zadnjih 3 letih na vsaj 3 projektih, pri
katerih je bil ponudnik glavni izvajalec in,
ki so po naravi in zapletenosti primerljiva z
razpisanimi deli;
– dostop do kreditne linije v višini
najmanj:
– sklop 1: 525.000 EUR,
– sklop 2: 314.000 EUR.
17. Merila za izbor najugodnejše
ponudbe: komisija za ocenjevanje ponudb
bo, za vsak sklop ločeno, izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala
administrativnim in tehničnim kriterijem in
bo imela najnižjo ceno.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: Projekt d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov
za: razpisno dokumentacijo v višini 500,00
EUR na račun: banka Abanka Vipa d.d.,
Nova Gorica, S.W.I.F.T. ABANSI2X
05100-8010757486 (za tuje ponudnike) ali
v SIT na transakcijski račun št.
04750-0000349833 banka Nova KBM,
Področje Nova Gorica (za domače ponudnike),
s
pripisom
“Za
razpisno
dokumentacijo “Notranje zadeve: Azilni
dom in Center za tujce“. Za vplačila v SIT
je veljaven prodajni menjalni tečaj Banke
Slovenije na dan objave razpisa v Uradnem
listu
Republike
Slovenije.
Stroški
dokumentacije ne vključujejo stroškov
dostave. Ponudbe morajo biti predložene
na način in v obliki, kot je predpisano v
navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni
dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja
v zvezi s tem razpisom poslati pisno,
svetovalnemu inženirju – Projekt d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
kontaktna oseba: Anita Lojk, faks +386 (5)
30-24-493 (z navedbo Številke objave iz
točke 1) v roku najkasneje 21 dni pred
rokom za oddajo ponudb, ki je določen v
točki 19. Naročnik mora odgovoriti na vsa
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vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11
dni pred rokom za oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje
do 16. 7. 2003 do 10. ure po lokalnem
času, na naslednji naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1000 Ljubljana, odgovorna
oseba za sklop 1: Borut Jug, tel. +386 (0)1
472-43-83, fax +386 (0)1 472-48-94,
e-mail: borut.jug@mnz.si, odgovorna oseba
za sklop 2: Franc Hrabar, tel. +386 (0)1
472-43-83, fax +386 (0)1 472-48-94,
e-mail: franc.hrabar@mnz.si.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem
roku, se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje
ponudb bo javno, dne 16. 7. 2003 ob 11.
uri po lokalnem času na naslednjem
naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija.
21. Pravna osnova
Regulativa Sveta (EEC) št. 3906/89 z
dne 18. 12. 1989 o finančni pomoči
določenim državam Srednje in Vzhodne
Evrope, z amandmaji.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 17123-02-403-23/2003 Ob-95451
In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement between the Government of Republic of
Slovenia and European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), referring to Public Procurement Law, Article 2 (OG RS 39/00)
and according to Articles 117 & 118 of the
European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed the Republic of Slovenia, Ministry of Interior announces
Works Procurement Notice
for Title:
Home Affairs – Asylum home first
Phase and Aliens’ Centre third Phase
Locations: Ljubljana and Veliki Otok
near Postojna, Slovenia
1. Publication reference
2. Procedure: local open tender procedure.
3. Programme: Phare 2001 National
Programme for Slovenia.
4. Financing: PHARE SI 0103.01/3,4.
5. Contracting Authority: Republic of
Slovenia, Ministry of Interior, Štefanova 2,
1000 Ljubljana.
Contract specification
6. Contract description
The activities following this tender are
related to the construction of the Asylum
Home – first phase in Ljubljana and reconstruction of the Aliens’ Centre Veliki Otok
– third phase near Postojna.
Works shall include construction and
craftsmen works, electrical and mechanical works and external features.
7. Number and titles of lots
Two lots:
Lot 1: Construction of the Asylum Home
– first phase
Lot 2: Reconstruction of the Aliens’
Centre Veliki Otok – third phase

Conditions of Participation
8. Eligibility and rule of origin: Participation is open on equal terms to all natural
and legal persons (participating either
individually or in grouping – joint
venture/consortium of tenderers) of the
Member States and the countries and territories of the regions covered and/or authorized by the Regulation or the specific
instruments applicable to the PHARE
programme under which the contract is
financed and Turkey, Malta and Cyprus. All
goods provided for in the contract must
originate in these countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers
must provide a declaration that they are
not in any of the situations listed in Section
2.3 of the Manual of Instructions for External Relations contracts (available from
the following Internet address: http://
europa.eu.int/comm/europeaid/
tender/gestion/pg/index_en.htm).
10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the same
legal group, other members of the same joint
venture/consortium, and subcontractors)
should submit their offers for one single lot
or both lots following the requirements as
stipulated in the Tender Dossier. Each lot
shall form a separate contract.
Tenders for a variant solution are not
acceptable.
11. Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee in an amount
of not less than 2% of tender price excluding taxes in EUR when submitting their tender which will remain in force 120 days
after the deadline for submission of tenders. This guarantee will be released to
unsuccessful tenderers once the tender
procedure has been completed and to the
successful tenderer upon signature of the
contract by all parties.
12. Performance guarantee: The successful tenderer will be requested to provide a performance guarantee of 10% of
the contract value in EUR when countersigning the contract. This must be delivered within 21 days after receipt by the
tenderer of the contract signed by the Contracting Authority. If the selected tenderer
fails to provide such a guarantee within
this period, the contract will be void and a
new contract may be drawn up and sent to
the tenderer which has submitted the next
lowest, compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit
An information meeting will be organised for prospective Tenderers for both
lots. Venue: the Republic of Slovenia, Ministry of Interior, Štefanova 2, Ljubljana, on
20th June 2003 at 10,00 hrs local time.
Site visits for both lots will follow the information meeting:
– Lot 1: Asylum home Ljubljana: in
Ljubljana, Cesta v Gorice and
– lot 2: Aliens’ Centre Veliki otok, near
Postojna.
Participation to the information meeting
and site visit is recommended, but not
compulsory.
14. Tender validity: Tenders must remain valid for a period of 90 days after the
deadline for submission of tenders.
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15. Maximum delivery period: The
Works must be completed within 8 months
after the issue of the Notice to Commence.
Selection and award Criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by
companies and natural persons meeting
the minimum qualifying criteria including,
but not limited to:
– Tenderer shall have the ability to carry
out at least 70% of the Contract Works by
his own means; in case of a Joint
Venture/Consortium the leading partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the contract works;
– Average annual turnover in construction works for the years 2000, 2001 and
2002 should exceed:
– Lot 1: 3,938.000 EUR,
– Lot 2: 2,357.000 EUR;
– successful experience as a prime
Contractor in construction of at least 3
projects of the similar nature and complexity comparable to the tendered works during last 3 years;
– access to credit line which should exceed:
– Lot 1: 525,000 EUR,
– Lot 2: 314.000 EUR.
17. Award criteria: The Evaluation Committee shall select for each lot separately,
the Tenderer whose Tender has been determined to meet the administrative and
technical criteria, and has the lowest price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the
following address: Projekt d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
against the proof that a non-refundable tender fee of EUR 500.00, which excludes
courier delivery, has been credited to the
bank ABANKA VIPA d.d., Nova Gorica,
S.W.I.F.T. ABANSI2X 05100-8010757486
(for foreign Tenderers) or in SIT to the bank
Nova KBM, Področje Nova Gorica, BANK
ACCOUNT No. 04750-0000349833 (for
local tenderers), with the notice “For tender dossier “Home Affairs: Asylum Home
and Aliens’ Centre“. For the payments the
selling exchange rate issued by the Bank
of Slovenia on the day of the announcement in the Official Gazette of the Republic of Slovenia is relevant. Tenders must be
submitted using the standard tender form
included in the tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer Projekt d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
contact person Mrs. Anita Lojk, fax No
+386 5 30-24-493 (mentioning the Publication reference shown in item 1 at least
21 days before the deadline for submission of tenders given in item 19. The Contracting Authority must reply to all
tenderers’ question at least 11 days before
the deadline for submission of tenders.
19. Deadline for submission of tenders
The tenders must be delivered at the
latest on 16th July 2003 at 10:00 hrs local
time to the following address: Republic of
Slovenia, Ministry of Interior, Štefanova 2,

1000 Ljubljana, Responsible person for
LOT 1: Mr. Borut Jug, tel. +386 (0)1
472-43-83, fax +386 (0)1 472-48-94,
e-mail: borut.jug@mnz.si, Responsible person for LOT 2: Mr. Franc Hrabar, tel. +386
(0)1 472-43-83, fax +386 (0)1
472-48-94, E-mail: franc.hrabar@mnz.si.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: The tenders will be opened in public session on
th
16 July 2003 at 11:00 hrs local time on
the following address: Republic of
Slovenia, Ministry of Interior, Štefanova 2,
1000 Ljubljana.
21. Legal basis: Council Regulation
(EEC) No. 3906/89 of 18 December
1989 on Economic aid to certain countries of Central and Eastern Europe, with
amendments.
Ministry of Interior
Št. 17123-02-403-49/2003/1 Ob-95450
Obvestilo o razpisu za izbiro
dobavitelja opreme
Nabava opreme za nadzor državne
meje – informacijska oprema
Slovenija
1. Sklic objave: EuropeAid/115125/
D/S/SI.
2. Postopek: odprti mednarodni razpis.
3. Program: Phare.
4. Financiranje: Phare – Projekt
Sl0103.01/2.
5. Podpisnik pogodbe: Ministrstvo za
notranje zadeve.
Pogodbena specifikacija
6. Opis pogodbe: v skladu s finančnim
memorandumom, ki sta ga v okviru programa PHARE sklenili Evropska komisija
in vlada Republike Slovenije, so ponudniki
vabljeni, da oddajo ponudbo za dobavo
opreme za nadzor državne meje v štirih
sklopih.
7. Število in naslovi sklopov
Razpis obsega štiri sklope za naslednjo
opremo:
Sklop 1: računalniška oprema in s tem
povezana druga oprema;
Sklop 2: oprema za rezervno lokacijo
centralnega računalniškega sistema– procesor in s tem povezana oprema;
Sklop 3: oprema za rezervno lokacijo
centralnega računalniškega sistema – diskovne enote;
Sklop 4: oprema za digitalni radio.
Ponudnik lahko odda ponudbo za en
sam sklop ali za več sklopov ali za vse
sklope. Ponujena oprema mora v celoti
ustrezati opisu, ki je naveden v tehnični
specifikaciji.
Pogoji za prijavo
8. Primernost in pravilo o poreklu blaga: razpis je pod enakimi pogoji odprt za
vse fizične ali pravne osebe /ki nastopajo
bodisi posamično ali v konzorciju ponudnikov/ iz držav članic in iz držav ali območij regij, ki so vključene in/ali pooblaščene z uredbo ali drugimi specifičnimi instrumenti, ki se nanašajo na program, v okviru
katerega se financira pogodba (glej tudi
točko 21 spodaj). Vsa oprema, dobavljena
v okviru te pogodbe, mora imeti poreklo iz
teh držav.
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9. Razlogi za izključitev: ponudniki morajo svoji vlogi priložiti izjavo, da ne spadajo v nobeno od kategorij, ki so navedene
pod točko 2.3 ‘Manual for Instructions for
External Relations Contracts’ (dostopno na
internetnem naslovu: http://europa.eu.int/
comm/europeaid/index_en.htm.
10. Število ponudb
Ponudniki (vključno s podjetji znotraj
ene pravne skupine, ostalimi člani istega
konzorcija in podizvajalci) lahko predložijo
eno ali več ponudb za enega ali več sklopov. Ponudbe za nepopoln sklop ne bodo
upoštevane. Vsak ponudnik lahko v svoji
ponudbi navede, da bo ponudil popust v
primeru, da bo njihova ponudba sprejeta
za več sklopov.
Ponudniki lahko pošljejo ponudbo za
variantno rešitev kot dodatek k ponudbi za
dobavo opreme, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
11. Razpisna garancija: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti razpisno
garancijo v višini 1% cene za vse ponujene
sklope. Ta garancija bo po končanem postopku razpisa vrnjena neuspešnim ponudnikom, uspešnemu ponudniku(-kom) pa
potem, ko bodo pogodbo podpisale vse
stranke. Razpisna garancija bo unovčena,
če ponudnik ne bo izpolnil obveznosti, ki
so navedene v njegovi ponudbi.
12. Izvedbena garancija: izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti garancijo za izvedbo v višini 10% pogodbene cene izražene v evrih. Rok za
predložitev garancije za izvedbo je največ
30 dni po prejemu pogodbe, podpisane s
strani pogodbenika. Če izbrani ponudnik
ne predloži te garancije v zahtevanem roku
bo pogodba neveljavna. Pripravljena bo nova pogodba in poslana ponudniku, ki je
predložil naslednjo ekonomsko najugodnejšo in tehnično ustrezno ponudbo.
13. Informativni sestanek: informativni
sestanek ni predviden.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo biti veljavne najmanj 90 dni od dneva,
določenega za oddajo ponudb.
15. Maksimalni rok za dobavo opreme
Oprema mora biti dobavljena v naslednjih rokih:
– sklop 1: v roku 3 mesecev od podpisa pogodbe;
– sklop 2: v roku 3 mesecev od podpisa pogodbe;
– sklop 3: v roku 3 mesecev od podpisa pogodbe;
– sklop 4: v roku 4 mesecev od podpisa pogodbe.
Kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika
16. Kriteriji za izbor
Kriterij za izbor je sposobnost ponudnika za izvedbo podobnih pogodb.
Ponudbe morajo biti v skladu z administrativnim ocenjevalnim listom in tehničnimi zahtevami.
17. Kriteriji za dodelitev: izbrana ponudba mora v celoti ustrezati podrobnemu tehničnemu opisu in mora biti ekonomsko
najugodnejša ponudba.
Razpisni postopek
18. Pridobitev razpisne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti
na naslednjem internetnem naslovu:

Stran

3112 / Št. 53-54 / 6. 6. 2003

http://europa.eu.int/comm/europeaid/
cgi/frame12.pl.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti tudi na naslednjih dveh naslovih:
1. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386 (1) 472-57-84, faks: +386 (1)
472-57-91; kontaktna oseba: Nataša
Grgasović.
2. Delegacija Evropske komisije v Republiki Sloveniji, Trg republike 3, 1000
Ljubljana, Slovenija; tel. +386 (1)
252-88-00, faks: +386 (1) 425-20-85;
kontaktna oseba: dr. Angelika Mlinar.
Ponudbe morajo biti pripravljene na
osnovi standardne ponudbene dokumentacije. Ponudniki morajo dosledno upoštevati obliko in navodila za pripravo ponudbene dokumentacije, ki je vključena v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja
v zvezi z razpisom poslati pisno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386 (1)
472-57-84, faks +386 (1) 472-57-91, kontaktna oseba: Nataša Grgasović, ali na
spletno stran http://www.policija.si/en/
(Subfolder: Phare) z navedbo številke objave in naslova projekta, vsaj 21 dni pred
rokom za oddajo ponudb, ki je določen v
točki 19. Podpisnik pogodbe mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov vsaj 11
dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsi odgovori bodo objavljeni tudi na zgornji spletni strani. Na vprašanja, ki bodo prispela
kasneje, podpisnik pogodbe ne bo dajal
pojasnil.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe v zapečateni ovojnici morajo
biti dostavljene najkasneje do 18. julija
2003 do 10. ure zjutraj, po lokalnem času, na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku, ne
bodo upoštevane.
20. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo dne 18. julija 2003 ob 11. uri
po lokalnem času na Ministrstvu za notranje zadeve, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija. Odpiranja ponudb se lahko udeleži le en predstavnik ponudnika, ki mora
predati poverilnico zastopnika.
21. Pravna podlaga: dobavo opreme
financira Evropska komisija iz sredstev
Phare v okviru Finančnega memoranduma,
ki sta ga za leto 2000 podpisali Evropska
komisija in Republika Slovenija. Pravna
podlaga za objavo razpisa je Uredba o
ratifikaciji okvirnega sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Komisijo
Evropske skupnosti o uresničevanju ukrepov povezanih s finančnimi, tehničnimi in
drugimi oblikami sodelovanja (Uradni list
RS, št. 56/93), Finančni pravilnik z dne
21. decembra 1977, ki velja za Splošni
proračun Evropske skupnosti, nazadnje
dopolnjen z uredbo Sveta (EC) št.
2458/98 z dne 23. novembra 1998, še
posebej pa poglavje IX, Zunanja pomoč,
ter Zakon o javnih naročilih, odstavek 2a
člena 2 (Uradni list RS, št. 39/00 in
102/00).
Ministrstvo
za notranje zadeve
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Št. 17123-02-403-49/2003/1 Ob-95454
Supply Procurement Notice
Supply of Equipment for the
State-Border Control Information and
Telecommunication Equipment
Slovenia
1. Publication reference: EuropeAid/
115125/D/S/SI.
2. Procedure: Open.
3. Programme: Phare.
4. Financing:
Phare
–
Project
SI0103.01/2.
5. Contracting authority: The Ministry
of Interior.
Contract Specification
6. Contract description
In the context of the Financing
Memorandum concluded between the
European Commission and the Government of the Republic of Slovenia under the
PHARE Programme, offers are invited for
the
supply
of
information
and
telecommunication equipment for the
state-border control in four (4) Lots.
7. Number and titles of Lots
The following supplies must be delivered:
Lot 1: Computer equipment and related articles;
Lot 2: Equipment for backup of central
information system – processing unit and
related articles;
Lot 3: Equipment for backup of central
information system – disk units;
Lot 4: Equipment for digital radio network.
Any Tenderer may tender for one lot
only or for several lots or all of the Lots.
The supplies tendered must fully conform
with the descriptions set out in the Technical Specifications.
Conditions of Participation
8. Eligibility and rule of origin: participation is open on equal terms to all natural
and legal persons [participating either individually or in a grouping (consortium) of
tenderers] of the Member States and the
countries and territories of the regions covered and/or authorised by the Regulation
or other specific instruments applicable to
the programme under which the contract
is financed (see also item 21 below). All
goods provided for this contract must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration
that they are not in any of the situations
listed in Section 2.3 of the Manual of
Instructions for External Relations
contracts (available from the following
Internet address: http://europa.eu.int/
comm/europeaid/index_en.htm).
10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the
same legal group, other members of the
same consortium, and sub-contractors)
may submit one or more tenders for one
or several lots. Tenders for parts of a Lot
will not be considered. Any tenderer may
state in their tender that they would offer a
discount in the event that their tender is
accepted for more than one lot.
Tenderers may provide a tender for a
variant solution in addition to their tender

for the supplies required in the tender dossier. Variant solutions may be proposed as
a separate quotation in addition to the
present tender.
11. Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee of 1% of the
offered total price of lots tendered when
submitting their tender proposal. This guarantee will be released to unsuccessful
tenderers once the tender procedure has
been completed and to the successful
tenderer(s) upon signature of the contract
by all parties. This guarantee will be called
upon if the tenderer does not fulfil all obligations stated in its tender.
12. Performance guarantee: The successful tenderer will be requested to provide a performance guarantee of 10% of
the contract value in euro when countersigning the contract. This must be delivered within 30 days after receipt by the
tenderer of the contract signed by the Contracting Authority. If the selected tenderer
fails to provide such a guarantee within
this period, the contract will be void and a
new contract may be drawn up and sent to
the tenderer which has submitted the next
most economically advantageous, compliant tender.
13. Information meeting and/or site
visit: no information meeting is planned.
14. Tender validity: Tenders must remain valid for a period of 90 days after the
deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period
The supplies must be delivered for:
– lot 1 within 3 months after signature
of the Contract;
– lot 2 within 3 months after signature
of the Contract;
– lot 3 within 3 months after signature
of the Contract;
– lot 4 within 4 months after signature
of the Contract.
Selection and award Criteria
16. Selection criteria
The selection criteria will be the
Tenderer’s capacity to execute similar contracts.
Compliance with administrative grid and
technical requirements.
17. Award criteria: The selected Tender
has to comply fully with the Technical
Specifications and has to be the economically most advantageous offer.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender is available from the following internet address: http://europa.eu.int/
comm/europeaid/cgi/frame12.pl.
The tender dossier is also available for
collection at the following addresses:
1. Ministrstvo za notranje zadeve / The
Ministry of Interior, Štefanova 2, 1000
Ljubljana, Slovenia, tel: +386 (1) 472-57-84,
fax: +386 (1) 472-57-91, Contact person:
Mrs. Nataša Grgasović.
2. Delegation of the European Commission in the Republic of Slovenia, Trg
Republike 3, SI-1000 Ljubljana, Slovenia,
tel: +386 (1) 252-88-00, fax: +386 (1)
425-20-85, Contact person: Mrs. Angelika
Mlinar PhD.
Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the ten-
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der dossier, whose format and instructions
must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to:
Ministrstvo za notranje zadeve/ The Ministry of Interior, Štefanova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenia, tel: +386 (1) 472-57-84, fax:
+386 (1) 472-57-91, Contact person: Mrs.
Nataša Grgasović, or to the following Web
site:
http://www.policija.si/en/
(Subfolder: Phare), specifying the publication reference and the contract title, at
least 21 days before the deadline for submission of tenders given in item 19. The
Contracting Authority must reply to all
tenderers’ questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders. The answers will also be available at
the above Web site. No further clarifications will be given after this date.
19. Deadline for submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be
submitted at the latest on 18 th July 2003 at
10.00 a.m. local time, at: Ministrstvo za
notranje zadeve/ The Ministry of Interior
Vložišče/Mail reception office, Štefanova
2, 1000 Ljubljana, Slovenia.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: The tenders will be opened in public session on
th
18 July 2003 at 11.00 a.m. local time at
Ministrstvo za notranje zadeve, Kotnikova
8, 1000 Ljubljana, Slovenija. Only one
Tenderer’s representative, submitting the
power of attorney, may attend the opening
session.
21. Legal basis: Supply of equipment is
financed by the European Commission
from Phare funds in the framework of the
Financing Memorandum signed by the EC
and the Republic of Slovenia for 2000.
Legal basis for tendering is the Decree on
ratification of the Framework Agreement
between the Government of the Republic
of Slovenia and the European Community
Commission on Implementation of Measures related to Financial, Technical and
other Forms of Cooperation (OG RS
56/93), the Financial Regulations of 21st
December 1977 applicable to the General
Budget of the European Communities, at
last amended by Council Regulation (EC)
No.2458/98 of 23rd November 1998 and
in particular Title IX, External Aid, and Public Procurement Law, section 2a of Article
2 (OG RS 39/00, 102/00).
The Ministry of Interior
Ob-95266
Obvestilo o razpisu za izbiro
dobavitelja opreme
“Podpora slovenskim laboratorijem, ki
sodelujejo v postopkih ugotavljanja
skladnosti“ Slovenija
1. Sklic objave: EUROPEAID/114785/
D/S/SI.
2. Postopek: javni mednarodni razpis.
3. Program: Phare.
4. Financiranje: Phare, SI2001. 02. 03
– Prost pretok blaga.
5. Podpisnik pogodbe: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo.
Pogodbena specifikacija

6. Opis pogodbe
V skladu s Finančnim memorandumom
2001, ki sta ga v okviru programa Phare
sklenili Evropska Komisija in Vlada
Republike Slovenije, so ponudniki vabljeni,
da oddajo ponudbo za dobavo opreme
slovenskim laboratorijem, ki sodelujejo v
postopkih ugotavljanja skladnosti, v štirih
sklopih.
7. Število in naslovi sklopov
Razpis obsega naslednjo dobavo
opreme:
– sklop 1: merilna oprema za
preskušanje proizvodov s pomočjo
nizkonapetostne električne direktive (LVD),
– sklop 2: oprema za preskušanje
lastnosti materialov, ki se nanašajo na
Evropske direktive kot so MD, PPE, SPVD,
PED, dvigala, tekstil,
– sklop 3: oprema za preskušanje
elektromagnetne združljivosti (EMC),
– sklop 4: oprema za tehnično
preskušanje materialov, ki izhajajo iz
Direktive o gradbenih proizvodih.
Ponudnik lahko odda ponudbo za en
sam sklop ali za več sklopov ali za vse
sklope. Ponujena oprema mora v celoti
ustrezati opisu, ki je naveden v tehnični
specifikaciji.
Pogoji za prijavo
8. Primernost in pravilo o poreklu blaga
Razpis je pod enakimi pogoji odprt za
vse pravne in fizične osebe ki nastopajo
bodisi posamezno ali v konzorciju ponudnikov držav članic ter držav ali območij
regij, ki so vključene in/ali pooblaščene z
uredbo ali drugimi specifičnimi instrumenti,
ki se nanašajo na program, v okviru
katerega se pogodba financira (glej tudi
točko 21 spodaj). Vsa oprema, dobavljena
v okviru te pogodbe, mora imeti poreklo v
teh državah.
9. Razlogi za izločitev
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti
izjavo, da ne spadajo v nobeno od
kategorij, ki so navedene pod točko 2.3
v ‘Manual of Instructions for External Relations Contracts’. (dostopno na internet
naslovu:
“http://uropa.eu.int/comm/
europeaid/index_en.htm“).
10. Število izvodov ponudb
Ponudniki (vključno s podjetji znotraj
ene pravne skupine, ostalimi člani istega
konzorcija in podizvajalci) lahko predložijo
samo eno ponudbo za enega ali več
sklopov. Ponudbe za nepopoln sklop ne
bodo upoštevane. Vsak ponudnik lahko v
svoji ponudbi navede, da bo ponudil
popust v primeru, da bo njihova ponudba
sprejeta za več sklopov. Ponudniki ne
smejo predložiti variantne ponudbe kot
dodatek k ponudbi za dobavo opreme,
zahtevane v razpisni dokumentaciji.
11. Razpisna garancija
Ponudniki morajo za vse štiri sklope
predložiti razpisno garancijo v višini 1%
cene za vse ponujene sklope.
Garancija bo po končanem postopku
razpisa vrnjena neuspešnim ponudnikom,
uspešnemu ponudniku (-om) pa potem, ko
bodo pogodbo podpisale vse stranke.
Razpisna garancija bo unovčena v primeru
ko izbrani ponudnik ne bo izpolnil vseh
obveznosti, ki so navedene v ponudbi.
12. Izvedbena garancija
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Izvedbeni ponudnik za sklop 2 in sklop
4 mora ob podpisu pogodbe dostaviti
izvedbeno garancijo v višini 10%
pogodbene vrednosti v Evro. Izvedbena
garancija mora biti dostavljena najkasneje
v 30-ih dneh od podpisa pogodbe s strani
podpisnika pogodbe. V primeru, da izbrani
ponudnik ne dostavi zahtevane izvedbene
garancije v tem roku, bo pogodba nična,
in nova pogodba se lahko sklene (oblikuje
in pošlje) s ponudnikom, ki je predložil
drugo ekonomsko najugodnejšo ponudbo,
ki je ustrezala tehničnim zahtevam.
Izvedbena garancija ni zahtevana za
sklop 1 in sklop 3.
13. Informativni sestanek
Informativni sestanek ni predviden.
14. Veljavnost ponudb
Ponudbe morajo biti veljavne najmanj
90 dni od dneva, določenega za oddajo
ponudb.
15. Maksimalni rok za dobavo opreme
Oprema za vseh pet sklopov mora biti
dobavljena in nameščena v roku 6
mesecev za vsak sklop od podpisa
pogodbe.
Kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika
16. Kriteriji za izbor
Kriterij za izbor je sposobnost ponudnika za izvedbo podobnih pogodb.
Ponudbe morajo biti v skladu z
administrativnim ocenjevalnim listom in
tehničnimi zahtevami.
17. Kriteriji za dodelitev
Izbrana ponudba mora v celoti ustrezati
podrobnemu tehničnemu opisu in mora biti
ekonomsko najugodnejša ponudba.
Razpisni postopek
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti na naslednjem naslovu: Ministrstvo
za gospodarstvo Republike Slovenije,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+ 386 1 478 3275, faks. + 386 1 478
3283, kontaktna oseba: dr. Saša Prešern.
Ponudbe morajo biti pripravljene na
osnovi standardne ponudbene dokumentacije. Ponudniki morajo dosledno
upoštevati obliko in navodila za pripravo
ponudbene dokumentacije, ki je vključena
v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja
v zvezi z razpisom poslati pisno na
naslov: Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. + 386 1 478 3275, faks.
+ 386 1 478 3283, kontaktna oseba: dr.
Saša Prešern, vsaj 21 dni pred rokom za
oddajo ponudb, ki je določen v 19. točki Na
vprašanja, ki bodo prispela kasneje,
podpisnik pogodbe ne bo dajal pojasnil.
Podpisnik
pogodbe
mora
vsem
zainteresiranim ponudnikom odgovoriti na
vsa vprašanja vsaj 11 dni pred rokom za
oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe v zapečateni ovojnici morajo
biti dostavljene najkasneje do 18. 7. 2003
do 14. ure po lokalnem času, na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku, ne
bodo upoštevane.
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20. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 7.
2003 ob 9. uri po lokalnem času, na
Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija. Odpiranje
ponudb se lahko udeleži le en predstavnik
ponudnika, ki mora predati poverilnico
zastopnika.
21. Pravna podlaga
Dobavo opreme financira Evropska
Komisija iz sredstev Phare v okviru
Finančnega Memoranduma, ki sta ga za
leto 2001 podpisali Evropska Komisija in
Republika Slovenije. Pravna podlaga za
objavo razpisa je Uredba o ratifikaciji
okvirnega
sporazuma
med
Vlado
Republike Slovenije in Komisijo Evropske
skupnosti o uresničevanju ukrepov
povezanih s finančnimi, tehničnimi in
drugimi oblikami sodelovanja (Ur. l. RS, št.
56/93), Finančni pravilnik z dne 21.
decembra 1977, ki velja za splošni
proračun Evropske skupnosti, nazadnje
dopolnjena z Uredbo Sveta (EC) št.
2458/98 z dne 23. novembra 1998, še
posebej pa poglavje IX Zunanja pomoč ter
Zakona o javnih naročilih, odstavek 2a
člena 2 (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00).
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 500-14/2002-134

Ob-95265

Supply Procurement Notice
Support to Slovene Laboratories
Involved in the Conformity
Assessment Procedures Slovenia
1.
Publication
reference:
EUROPEAID/114785/D/S/SI.
2. Procedure: International Open Tender.
3. Programme: Phare 2001.
4. Financing: Phare, Project SI2001.
02. 03 – Free Movement of Goods.
5. Contracting authority: Republic of
Slovenia, Ministry of the Economy.
Contract specification
6. Contract description
In the context of the Financing Memorandum 2001 concluded between the European Commission and the Government
of Slovenia under the Phare Programme,
offers are invited for the supply of equipment for Conformity assessment procedures in four (4) lots.
7. Number and titles of Lots
The following supplies must be delivered:
– Lot 1: Testing equipment for testing
of products in the field of LVD Directive,
– Lot 2: Equipment for testing of material characteristics and relating to EC directives such as MD, PPE, SPVD, PED,
lifts, textiles,
– Lot 3: Equipment for testing of electromagnetic compatibility (EMC),
– Lot 4: Equipment for technical testing of material covering Construction Products Directives (CPD).
Any Tenderer may tender for one lot
only or for several lots or for all of the lots.
The supplies tendered must fully comply
with the descriptions set out in the Technical Specifications.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin
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Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons [participating
either individually or in a grouping (consortium) of tenderers] of the Member States
and the countries and territories of the regions covered and/or authorised by the
Regulation or other specific instruments
applicable to the programme under which
the contract is financed (see also item 21
below). All goods provided for this contract must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration
that they are not in any of the situations
listed in Section 2.3 of the Manual of
Instructions for External Relations
contracts (available from the following
Internet address: http://europa.eu.int/
comm/europeaid/index_en.htm).
10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the
same legal group, other members of the
same consortium, and sub-contractors)
may submit only one tender for one or several lots. Tenders for parts of a Lot will not
be considered. Any tenderer may state in
their tender that they would offer a discount in the event that their tender is accepted for more than one Lot. Tenderers
may not provide a tender for a variant solution in addition to their tender for the supplies required in the tender dossier.
11. Tender guarantee
Tenders for all Lots must provide a tender guarantee of 1% of the offered total
price of the lots tender when submitting
their tender proposal. This guarantee will
be released to unsuccessful tenderers
once the tender procedure has been completed and to the successful tenderer(s)
upon signature of the contract by all parties. This guarantee will be called upon if
the tenderer does not fulfil all obligations
stated in its tender.
12. Performance guarantee
The successful tenderer for Lot 2 and
Lot 4 will be requested to provide a performance guarantee of 10% of the contract
value in Euro when countersigning the contract. This must be delivered within 30 days
after receipt by the tenderer of the contract signed by the Contracting Authority.
If the selected tenderer fails to provide
such a guarantee within this period, the
contract will be void and a new contract
may be drawn up and sent to the tenderer
which has submitted the next most economically advantageous, compliant tender.
The performance guarantee does not
apply for tenderers who will submit their
tenders for Lot 1 and Lot 3 only.
13. Information meeting and/or site visit
No information meeting is planed.
14. Tender validity
Tenders must remain valid for a period
of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period
The delivery and installation of equipment must be accomplished within 6
months for each lot after the signature of
the contract or the Tenderer must state his
best delivery schedule.
Selection and award criteria
16. Selection criteria

The selection criteria will be the
Tenderer’s capacity to execute similar contracts.
Compliance with administrative grid and
technical requirements.
17. Award criteria
The selected Tender has to comply fully
with the Technical Specifications and has
to be economically the most advantageous
offer.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available for collection at the following addresse: Ministry
of the Economy, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, Slovenia, Tel. + 386 1 478
3275, Fax. + 386 1 478 3283, Contact
person: Mr. Saša Prešern, PhD.
Tenders must be submitted using the
standard tender submission form included
in the tender dossier, the format and instructions of which must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to: Ministry of the Economy, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, Slovenia, Tel. + 386 1 478 3275,
Fax. + 386 1 478 3283, contact person:
Mr. Saša Prešern, PhD, at least 21 days
before the deadline for submission of tenders given in item 19. The Contracting Authority must reply to all tenderers’ questions
at least 11 days before the deadline for
submission of tenders. No further clarifications will be given after this date.
19. Deadline for submission of tenders
Tenders in a sealed envelope must be
submitted by 18. July 2003, by 14.00
hours local time at the latest, at: Ministry
of the Economy, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, Slovenia.
Any tender received after the above
deadline will not be considered.
20. Tender opening session
The tenders will be opened in public
session on 21. July 2003, at 9:00 hours
local time, at the Ministry of the Economy
of the Republic of Slovenia, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, Slovenia. Only one
Tenderer’s representative, submitting the
power of attorney, may attend the opening
session.
21. Legal basis
The supply of the equipment is financed
by the European Commission from Phare
funds in the framework of the Financing
Memorandum signed by the EC and the
Republic of Slovenia for 2001. Legal basis
for tendering is the Decree on ratification
of the Framework Agreement between the
Government of the Republic of Slovenia
and the European Community Commission
on the implementation of Measures related
to the Financial, Technical and other forms
of Co-operation (OG RS 56/93), the Financial Regulations of 21 December 1977
applicable to the General Budget of the
European Communities, at last amended
by the Council Regulation (EC) No.
2458/98 of 23 November 1998 and in
particular Title IX, External Aid, and Public
Procurement Law, section 2a of Article 2
(OG RS 39/00, 102/00).
Republic of Slovenia
Ministry of the Economy
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Ob-95570
Na podlagi 5. člena Uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom (Uradni list RS, št. 34/02, 27/03 in 29/03popr.) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja
javni razpis
za dodelitev podpore za izvedeno obnovo vinogradov v letu 2003
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je podpora, ki se bo dodeljevala za:
A.1) obnovo vinogradov, to je za postavitev vinogradov na površinah, kjer do sedaj ni bilo vinogradov, ali na površinah, kjer
so bili prejšnji vinogradi starejši od 20 let izkrčeni, če so bile nanje posajene trsne cepljenke jeseni 2002 ali spomladi 2003;
A.2) prvo fazo obnove - t.i. zemeljska dela pri obnovi vinogradov, ki so se izvajala jeseni 2002 ali spomladi 2003 na
površini večji od 2 ha, za tiste površine, kjer bodo cepljenke posajene jeseni 2003 ali spomladi 2004 in za vsa zemeljska dela
na kraškem vinorodnem okolišu, kjer se izvaja navoz zemlje;
B.) podsajevanje vinogradov jeseni 2002 ali spomladi 2003 (saditev dodatnih cepljenk v obstoječ vinograd), če so vinogradi,
v katerih se podsajevanje izvaja, mlajši od 10 let;
C.) posaditev matičnjaka stopnje selekcije BAZA.
2. Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebivališče oziroma
sedež v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje določene v tem razpisu. Za obnovo na nagibih nad 70% so upravičenci
fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo
pogoje, določene v tem razpisu.
Vloge za dodelitev podpore vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka te točke.
3. Pri dodelitvi podpore se bodo upoštevala le že izvedena dela v skladu s točko I.1. tega razpisa.
4. Sredstva iz naslova podpore za obnovo vinogradov jeseni 2002 in spomladi 2003, v skladu s točko I.1. tega razpisa, bo
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja razdelila med upravičence do skupne višine 500,000.000 SIT.
5. Sredstva iz naslova podpore za obnovo vinogradov, v skladu s točko I.1. tega razpisa, bodo lahko uveljavljali le tisti
upravičenci, ki:
a) imajo v skladu s Pravilnikom o registru kmetijskih gospodarstev in evidenci subjektov (Uradni list RS, št. 36/03) kmetijsko
gospodarstvo, kateremu pripada vinograd, vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
b) so v skladu s Pravilnikom o registru pridelovalcev grozdja in vina in katastru vinogradov (Uradni list RS, št. 44/99 in 79/00):
- pridobili odločbo o vpisu napovedi obnove vinograda v register,
- točne podatke o obnovljenem vinogradu vpisali v register pridelovalcev grozdja in vina.
6. Vloge za dodelitev podpore z vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati najkasneje do 7. julija 2003 na naslov: Agencija
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom: Razpis – obnova vinograda.
7. Sredstva se dodelijo na podlagi pravočasnih, popolnih in utemeljenih vlog z odločbo. Pritožbe zoper odločbe se vložijo na
Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, v roku 15 dni po prejemu odločbe.
Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo
vlagatelje, kolikor bodo vloge nepopolne, pozvala na dopolnitev. Če vloge ne bodo dopolnjene v roku, bodo zavržene. Vloga
je nepopolna tudi, če upravičenec kmetijskega gospodarstva ni vpisal v register kmetijskih gospodarstev in če ni prijavil
podatkov o obnovljenem vinogradu oziroma o izvedenem podsajevanju v register pridelovalcev grozdja in vina, kot to določa
pravilnik o registru pridelovalcev grozdja in vina in katastru vinogradov (Uradni list RS, št. 44/99 in 79/00).
II. Kriteriji za dodelitev sredstev
A. Podpora za obnovo vinogradov in za prvo fazo obnove (zemeljska dela)
1. Kriteriji za dodelitev višine podpore so navedeni v tabeli “Težavnost obnove”, ki je priloga številka 1 k temu razpisu in na
obrazcu “Vloga za dodelitev podpore: obnova vinograda”, ki je priloga številka 2 k temu razpisu.

Stran

3116 / Št. 53-54 / 6. 6. 2003

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Višina podpore za obnovo se izračuna tako, da se število točk, določenih na osnovi tabele “Težavnost obnove” preko 3. točke
obrazca “Vloga za dodelitev podpore: Obnova vinograda”, ki jo izpolni kmetijska svetovalna služba, pomnoži z vrednostjo
točke. Predvidena vrednost točke je 5200 SIT. V primeru večjega števila ustreznih vlog od pričakovanih, lahko Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sorazmerno uskladi vrednost točke z razpoložljivimi sredstvi.
Višina podpore za zemeljska dela se izračuna na enak način, le da se pri tem upošteva le seštevek dobljenih točk za že
izvedena zemeljska dela (faze del pod točkami 1-5 ter 9 in 11 tabele “Težavnost obnove”).
2. Za obnovo na nagibih nad 70% se bo podpora dodeljevala le fizičnim osebam, ki živijo na območju, kjer leži obnovljeni
vinograd, če ti upravičenci nimajo na razpolago drugih površin za ta namen.
3. Upravičenec lahko uveljavlja podporo za obnovo vinograda le na površini, ki je enaka ali večja od 0,1 ha, ki je posajena s
sortami vinske trte, ki so med priporočenimi in dovoljenimi za določen vinorodni okoliš in na kateri gostota sajenja ni manjša
od:
- 3001 trs na ha neto površine pri nagibu 0-15% (izjema sta gojitveni obliki kraški latnik in sylvoz, pri katerih gostota sajenja
pri tem nagibu ne sme biti manjša od 2800 trsov na ha neto površine),
- 2001 trs na ha neto površine pri nagibu 16-30% in
- 1500 trsov na ha neto površine pri nagibu nad 31%.
Izjemoma lahko upravičenec uveljavlja podporo za sorte, ki niso priporočene oziroma dovoljene za določen okoliš, če si
predhodno pridobi pozitivno mnenje Kmetijskega inštituta Slovenije za introdukcijo sorte oziroma za ohranjanje genetske
raznolikosti pri starih sortah in to mnenje priloži vlogi.
Bruto in neto površina obnove se lahko med sabo razlikujeta kot sledi: pri nagibu 0-15% za do 10%, pri nagibu 16-50% za do
25% in pri nagibu nad 51% za do 30%. V vlogi navedena neto površina vinograda se lahko od dejanske neto površine,
2
izračunane glede na gostoto sajenja in posajeno število trsov, razlikuje največ za 10m .
4. Upravičenec je upravičen do podpore, če skupaj z na novo obnovljeno površino vinogradov obdeluje najmanj 0,75 ha
vinograda, razen v vinorodnem okolišu Haloze, v Prekmurskem vinorodnem okolišu, v vinorodnem okolišu Kras, vinorodnem
okolišu Bela krajina in vinorodnem okolišu Dolenjska, kjer mora obdelovati skupaj najmanj 0,50 ha.
5. Izjemoma so do podpore upravičeni tudi tisti, ki obnavljajo vinograd na površini manjši od 0,1ha in ki obdelujejo skupaj pod
0,50 ha oziroma 0,75 ha vinogradov, če so izkrčili vinograd s samorodno trto in enako veliko ali večjo površino zasadili z
žlahtno trto ter imajo o tem zapisnik kmetijske svetovalne službe, ki ga priložijo vlogi.
6. Obnova vinogradov ne sme biti v nasprotju z občinskim prostorskim planom. V primeru, da obnova vinograda predstavlja
tudi poseg v prostor v smislu Zakona o kmetijskih zemljiščih in predpisov, ki urejajo posege v prostor (terasiranje in utrjene
poti), mora biti obnova v skladu z občinskim prostorskim planom, posameznik pa mora pridobiti ustrezno dovoljenje za poseg
v prostor (priglasitev del oziroma lokacijsko dovoljenje). Če predstavlja obnova poseg v prostor in je obnova v strnjeni
površini, ki je večja ali enaka 4 ha, mora v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov
na okolje (Uradni list RS, št. 66/96, 12/00 in 83/02) upravičenec predhodno izvesti tudi presojo vplivov na okolje.
B. Podpora za podsajevanje vinogradov
Upravičenci do podpore za podsajevanje vinogradov so tisti, ki s priporočenimi oziroma dovoljenimi trsnimi cepljenkami za
določen vinorodni okoliš podsajajo vinograd mlajši od 10 let in obdelujejo najmanj 0,4 ha vinograda.
Višina podpore za podsajevanje vinogradov se določi tako, da se število podsajenih cepljenk pomnoži s 45 SIT. V primeru
večjega števila ustreznih vlog od pričakovanih, lahko Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sorazmerno uskladi
višino podpore na podsajeno cepljenko z razpoložljivimi sredstvi.
Vinograd v katerem se izvaja podsajevanje mora biti vpisan v register pridelovalcev grozdja in vina, vključno z javljenimi
podatki o podsajenem številu trsov in sorti.
C. Subvencija za obnovo matičnjakov
Upravičenci do podpore za obnovo matičnjakov so tisti, ki sadijo najmanj 0,3 ha površine matičnjaka in ne manj kot 1000
trsov. Nakup sadik in saditev matičnjaka mora potekati po predhodnem vsakokratnem soglasju Kmetijskega inštituta
Slovenije. Višina podpore, ki se bo dodeljevala v ta namen, je 1.400.000 SIT na hektar obnovljenega matičnjaka. V primeru
večjega števila ustreznih vlog od pričakovanih, lahko Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sorazmerno uskladi
višino podpore na ha obnovljenega matičnjaka z razpoložljivimi sredstvi.
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III. Vloga mora vsebovati pravilno izpolnjene oziroma veljavne naslednje priloge:
A. Za dodelitev podpore za obnovo vinogradov in za prve faze obnove (zemeljska dela)
Za dodelitev podpore za obnovo vinogradov in za prvo fazo obnove (zemeljska dela) mora biti vloga vložena na izpolnjenem
obrazcu: ‘Vloga za dodelitev podpore: obnova vinograda’, ki je skupaj z navodili za izpolnjevanje sestavni del tega razpisa.
Obrazec je na voljo pri območnih in lokalnih enotah kmetijske svetovalne službe ter na internetni strani Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Izpolnjenemu obrazcu je treba priložiti:
- kopijo odločbe o vpisu napovedi obnove vinograda v register pridelovalcev grozdja in vina;
- lokacijsko informacijo za površino na kateri poteka obnova, ki jo izda občinski upravni organ v skladu z Zakonom o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03-popr.), razen v primeru, da je upravičenec za to površino že uveljavljal sredstva za
prvo fazo obnove v letu 2002;
- račun za nakup trsnih cepljenk iz katerega je razviden kupec, razen če gre le za zemeljska dela;
- fotokopijo veljavnega transakcijskega računa; v primeru da je bil transakcijski račun poslan že z zbirno vlogo, le tega ni
potrebno pošiljati;
- odločbo o priglasitvi del oziroma lokacijsko dovoljenje, če gre za obnovo, ki predstavlja poseg v prostor, razen v primeru, da
je upravičenec za to površino že uveljavljal sredstva za prvo fazo obnove v letu 2002;
- izjavo Ministrstva za okolje in prostor, da je opravljena ustrezna presoja vplivov na okolje, če obnova predstavlja poseg v
prostor in je obnova enaka ali večja od 4 ha, razen v primeru, da je upravičenec za to površino že uveljavljal sredstva za prvo
fazo obnove v letu 2002;
- zapisnik kmetijske svetovalne službe, če gre za obnovo na površini, manjši od zahtevane v tem razpisu in je bil izkrčen
vinograd s samorodno trto.
B. Za dodelitev podpore za podsajevanje vinogradov
Za dodelitev podpore za podsajevanje vinograda mora biti vloga vložena na običajnem dopisu v katerem mora biti navedeno:
- ime in priimek, naslov, davčna številka in številka vpisa v register pridelovalcev grozdja in vina oziroma naziv pravne osebe,
njen naslov, davčna številka in številka vpisa v register pridelovalcev grozdja in vina;
- namen za katerega se vlaga vloga;
- številka vinograda iz registra pridelovalcev grozdja in vina na katerem se izvaja podsajevanje.
Vlogi je treba priložiti:
- izjavo kmetijske svetovalne službe, da je bilo podsajevanje nujno potrebno;
- račun za nakup trsnih cepljenk iz katerega je razviden kupec;
- fotokopijo veljavnega transakcijskega računa; v primeru da je bil transakcijski račun poslan že z zbirno vlogo, le tega ni
potrebno pošiljati.
C. Za dodelitev podpore za saditev matičnjakov
Za dodelitev podpore za saditev matičnjaka mora biti vloga vložena na običajnem dopisu v katerem mora biti navedeno:
- ime in priimek, naslov in davčna številka, oziroma naziv pravne osebe, njen naslov in davčna številka;
- namen za katerega se vlaga vloga;
- izjavo, da je matičnjak posajen.
Vlogi je treba priložiti:
- račun za nakup podlag iz katerega je razviden kupec;
- izjavo Kmetijskega inštituta Slovenije, da je fizična oziroma pravna oseba posadila matičnjak v skladu s strokovnimi
zahtevami Kmetijskega inštituta Slovenije;
- fotokopijo veljavnega transakcijskega računa; v primeru da je bil transakcijski račun poslan že z zbirno vlogo, le tega ni
potrebno pošiljati.
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IV. Informacije
Informacije o prijavi dobite pri navedenih kmetijskih svetovalcih, ki pripravijo tudi del dokumentacije za razpis:
ime in priimek
Ernest Novak
Miran Torič
Marika Feher
Stanko Klajnščak

sedež
KGZ Murska Sobota
Štefana Kovača 40;
KSS Ljutomer, Ljutomer
Glavni trg 3a;
KSS Lendava
Partizanska 52;
KSS Gornja Radgona
Partizanska 18;

telefon

za območje

02-539-1435

PREKMURJE
LJUTOMERSKE
GORICE

02-585-8526
02-575-1940

02-562-1700
Milena Rožman

Andrej Golob
Bernarda Stariha

Ana Strugar

Helena Gramc

Matjaž Vojtkowszky

Rozalija Glogovšek

Ana Bahor

Mojca Hrovat
Katica Kregar

Janez Hrovat

Franc Živič

Tone Zupančič
Jože Maljevič
Andreja Škvarč
Janko Brajnik
Elizabeta Bonin

KSS Brežice
Cesta prvih borcev 41
KSS Brežice
Cesta prvih borcev 41
KSS Črnomelj, Črnomelj
Kolodvorska 34

07-4961-165

07-4966-480
07-3056-210

KSS Črnomelj, Črnomelj
Kolodvorska 34

07-3056-210

KSS Krško, Krško
C. Krških žrtev 52

07-4902-210

KSS Krško, Krško
C. Krških žrtev 52

07-4902-210

KSS Krško, Krško
C. Krških žrtev 52

07-4902-210

KSS Metlika, Metlika
Mestni trg 24

07-3636-060

KSS Novo mesto; Šentjernej
Trubarjeva 5
KSS Novo mesto, Škocjan
Graben, Ragovo 7

07-3932-795
07-3321-944

KSS Žužemberk
Grajski trg 26

07-3885-260

KSS Sevnica, Sevnica
Glavni trg 27

07-8141-725

KSS Trebnje
Baragov trg 3
KGZ Novo mesto
Šmihelska 14
KGZ Nova Gorica
Pri hrastu 18
KSS Koper, Koper
Ulica 15. maja
17
KSS Koper, Koper
Ulica 15. maja
17

07-3460-672
07-3730-579
05-3351-210
05-630-4061
05-630-4062

PREKMURJE
RADGONSKO KAPELSKE
GORICE
BIZELJSKO SREMIČ,
OBČINA BREŽICE
DOLENJSKA,
OBČINA BREŽICE
ČRNOMALJSKI
PODOKOLIŠ,
OBČINA SEMIČ
ČRNOMALJSKI
PODOKOLIŠ,
OBČINA ČRNOMELJ
DOLENJSKA in
BIZELJSKO-SREMIČ,
OBČINA KRŠKO
DOLENJSKA in
BIZELJSKO-SREMIČ,
OBČINA KRŠKO
DOLENJSKA in
BIZELJSKO-SREMIČ,
OBČINA KRŠKO
METLIŠKI
PODOKOLIŠ,
OBČINA METLIKA
DOLENJSKA,
OBČINA ŠENTJERNEJ
DOLENJSKA,
OBČINA ŠKOCJAN in
NOVO MESTO
DOLENJSKA
OBČINA ŽUŽEMBERK in
DOLENJSKE TOPLICE
DOLENJSKA IN
BIZELJSKO - SREMIČ
OBČINA SEVNICA
DOLENJSKA,
OBČINA TREBNJE
VINORODNA
DEŽELA POSAVJE
VINORODNA
DEŽELA PRIMORSKA
KOPRSKI
OKOLIŠ
KOPRSKI
OKOLIŠ
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Davor Mrzlič
Majda Brdnik
Milena Štolfa
Darja Marc
Rajko Črv
Andreja Baša
Mojca Mavrič Štrukelj
Branko Radikon
Marta Srebrnič
Roman Štabuc
Teja Ozimič
Marija Kos
Marija Lorger
Ivica Podkrajšek
Vojko Grdina
Franc Fekonja
Franc Senekovič
Edvard Jug
Andrej Rebernišek
Miran Reberc
Ivančič Marjan
Irena Merc
Marjeta Miklavc
Branka Kac
Marika Rotvajn

KSS Koper, Lucija
Obala 105
KSS Sežana, Sejmiška 1a;
Sežana
KSS Sežana, Sejmiška 1a;
Sežana
KSS Ajdovščina , Ajdovščina
Goriška c. 23/b
KSS Ajdovščina , Ajdovščina
Goriška c. 23/b
KSS Nova Gorica
Bilje 1, Renče
KSS Nova Gorica
Bilje 1, Renče
KSS BRDA
Trg 25 maja 2, Dobrovo
KSS BRDA
Trg 25 maja 2, Dobrovo
KGZ Maribor
Vinarska 13
KGZ Maribor
Vinarska 13
KSS Šmarje
Celjska cesta 6
KSS Šmarje
Celjska cesta 6
KSS Slovenske Konjice
Oplotniška c. 1
KSS Šentjur
Ul. Dušana Kvedra 14a
KSS Lenart; Lenart
Kraigherjeva 19a
KSS Lenart, Lenart
Kraigherjeva 19a
KSS Slovenska Bistrica
Trg Alfonza Šarha 1
KSS Ptuj
Ormoška 28
KSS Ptuj
Ormoška 28
KSS Ormož
Ptujska cesta 12
KSS Maribor
Vinarska 14
KSS Maribor
Vinarska 14
KSS Maribor
Vinarska 14
KSS Maribor
Vinarska 14
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05-3954-263

KOPRSKI
OKOLIŠ
VINORODNI
OKOLIŠ KRAS
VINORODNI
OKOLIŠ KRAS
VINORODNI OKOLIŠ
VIPAVSKA DOLINA
VINORODNI OKOLIŠ
VIPAVSKA DOLINA
VINORODNI OKOLIŠ
VIPAVSKA DOLINA
VINORODNI OKOLIŠ
VIPAVSKA DOLINA

05-3959-530

GORIŠKA BRDA

05-3959-530

03-749-1062

GORIŠKA BRDA
VINORODNA
DEŽELA PODRAVJE
VINORODNA
DEŽELA PODRAVJE
ŠMARJE PRI
JELŠAH
ŠMARJE PRI
JELŠAH
SLOVENSKE
KONJICE
ŠENTJUR

02-720-7269

LENART

02-720-7269
02-843-0130

LENART
SLOVENSKA
BISTRICA

05-6772-503
05-7344-166
05-7344-166
05-3689-210
05-3689-210
05-3954-263

02-228-4900
02-228-4900
03-818-3041

03-818-3044
03-759-1852

02-749-3629
PTUJ
02-749-3630
02-744-2820

PTUJ
ORMOŽ,
LJUTOMER

02-228-4900

MARIBOR

02-228-4900

MARIBOR

02-228-4900
02-228-4900

MARIBOR
MARIBOR

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA ŠT.1
TABELA težavnost obnove
Nagib (%):
Zahtevnost del:

0-15
majhna srednja

16-30

31-50

51-70

velika

majhna

srednja

velika

majhna

srednja

velika

nad 70

majhna srednja velika majhna srednja velika

Faze naprave:
1. Krčitev
drevja
(grmovja) ali
starih trt
2. Čiščenje

2.0

3.0

4.0

2.5

3.5

4.5

3.0

4.5

6.0

4.5

6.5

9.0

6.5

20.0

45.0

3.0

7.0

10.0

3.5

8.0

12.0

4.5

9.5

14.5

9.5

12.0

18.0

12.0

27.0

40.0

3.5

7.5

10.5

4.0

8.5

12.5

5.0

10.0

15.0

10.0

14.0

19.0

14.0

20.0

35.0

1.5

2.0

2.5

2.0

5.0

10.0

2.5

6.0

12.0

3.0

7.0

15.5

4.0

45.0

85.0

7.0

8.0

9.0

3.0

6.0

7.5

4.0

7.5

8.5

5.5

10.5

11.0

5.0

6.0

13.5

30.0

35.0

40.0

35.0

40.0

45.0

40.0

50.0

55.0

55.0

65.0

75.0

60.0

75.0

90.0

20.0

25.0

30.0

25.0

30.0

35.0

30.0

40.0

50.0

45.0

70.0

85.0

70.0

110.0

130.0

22.0

26.0

29.9

23.0

27.0

31.0

35.0

do

47.0

27.0

34.0

41.0

29.0

36.0

43.0

31.0

39.0

47.0

47.0

do

70.5

kamenja
3. Humifikacija
tal
4. Priprava
tal
5.Terasiranje
ali rušenje teras
6. Postavitev
opore
7. Nega do
rodnosti
8. Sajenje (s
cepljenkami):
št. trsov/ha:
1500-2000
2001-3000
3001-4000

40.5

47.2

54.0

41.0

48.0

55.0

43.0

50.0

57.0

47.0

55.0

63.0

70.5

do

94.0

4001-5000

54.0

60.7

67.5

55.0

61.7

68.5

57.0

64.2

71.5

63.0

70.7

78.5

94.0

do

117.5

nad 5000
Faktor:

67.5

68.5

0,65
0,7
0,75
0,8
1
1,2
(do 5%) (6-10%) (11-15%) (16-20%) (21-25%) (26-30%)

71.5
1.4

78.5
1.4

117.5
1

Dodatni kriteriji:
9. Navoz zemlje
(Kras)*

<30cm
90.0

>30cm

<30cm

>30cm

130.0

100.0

145.0

10. Latniki*:
+ 25% na točke
za oporo
11. Kompleksna
obnova: + 20%
na izračunano
premijo

IZRAČUN VIŠINE PODPORE ZA OBNOVO VINOGRADA:
((seštevek točk 1.-8., za latnik na Krasu tudi 10.) x (FAKTOR) + (navoz zemlje na Krasu)) × 1,2 ( če je bila obnova
kompleksna) × (bruto površina vinograda v hektarih) x (vrednost točke) =
IZRAČUN VIŠINE PODPORE ZA ZEMELJSKA DELA :
((seštevek točk 1.-5.) x (FAKTOR) + (navoz zemlje na Krasu)) x1,2 (če je obnova kompleksna) x (bruto površina vinograda
v hektarih) x (vrednost točke) =
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AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE
IN RAZVOJ PODEŽELJA
Dunajska 160, 1000 Ljubljana

VLOGA ZA DODELITEV PODPORE: OBNOVA VINOGRADA
obnova oziroma zemeljska dela
/Obrazec IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI in pri tem upoštevajte navodila, ki so na hrbtni strani!/

1. UPRAVIČENEC:

(priimek, ime/naziv)

Številka vpisa v register:

Davčna številka:

MID kmetijskega gospodarstva:

1

0

0

1.1 Podatki o računu:
Naziv banke ali hranilnice:
_______________________________________________________________
Poslovna enota:
_______________________________________________________________________
Številka transakcijskega računa:

2. VINOGRAD:

Številka vinograda:

Površina za obnovo:

Bruto:

Sadilna razdalja:

v vrsti

Število cepljenk: ___________ kom.
m2
m

Neto:

m2

medvrstna

m

3. TEŽAVNOST OBNOVE (izpolni predstavnik kmetijske svetovalne službe)
Kompleksna: Da / Ne

Nagib v %:

1. Krčitev drevja grmovja ali starih trt
2. Čiščenje kamenja
3. Humifikacija
4. Priprava tal
5. Terasiranje ali rušenje teras
6. Postavitev opore
7. Latniki na Krasu
8. Nega do rodnosti
9. Sajenje s cepljenkami
10. Navoz zemlje na Krasu

MSV
MSV
MSV
MSV
MSV
MSV
da ne
MSV
MSV
M V

Datum:

Ime in priimek svetovalca (-cev):
___________________________________
Podpis svetovalca (-cev) in žig zavoda:
___________________________________

4. IZJAVE UPRAVIČENCA:
1. Za to obnovo tega vinograda nisem od MKGP prejel še nobenih sredstev.
sredstva v višini
_____
SIT.
2. Za to obnovo tega vinograda sem od MKGP prejel v letu __
3. Obnovljene površine vinograda so bile/bodo posajene v letu __
in bodo tudi v naprej vzdrževane v skladu s
tehnološkimi navodili in okolju prijazno.
4. Jamčim za točnost podatkov navedenih na obrazcu.
5. Strinjam se z delom tega obrazca pod zaporedno številko 3-težavnost obnove.
Kraj in datum:

Podpis upravičenca: ___________________
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NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA: Vloga za dodelitev podpore: obnova vinograda
ad 1.
Obrazec Vloga za dodelitev podpore: obnova vinograda izpolni upravičenec.
ZA VSAK VINOGRAD SE IZPOLNI SVOJ OBRAZEC. V kolikor vlaga posamezni upravičenec vlogo za obnovo, zemeljska
dela, za več različnih vinogradov, se izpolni več obrazcev Obnova vinograda
Vpiše se:
- ime in priimek oziroma naziv upravičenca,
- številka vpisa v register pridelovalcev grozdja in vina,
- davčna številka upravičenca,
- številka kmetijskega gospodarstva, kateremu pripada vinograd.
ad 1.1.
Vpiše naziv banke ali hranilnice ter poslovna enota, kjer ima upravičenec odprt račun, in številka računa.
ad 2.
Vpiše se:
- številka vinograda iz registra pridelovalcev grozdja in vina;
- število posajenih cepljenk v obnovi, ki mora odgovarjati priloženim računom in podatkom, vpisanim v register pridelovalcev
grozdja in vina;
2
- bruto in neto površina obnove v m ;
- sadilna razdalja v vrsti in medvrstna v metrih.
ad 3.
Točko 3 izpolni predstavnik kmetijske svetovalne službe in se pod njega tudi podpiše. V primeru nagiba nad 70% se podpiše
3 članska komisija.
Vpiše se:
- ali je obnova kompleksna (obnova je kompleksna v primeru, da je obnova zaokrožena in se naenkrat, na strnjeni površini
obnavlja najmanj 1,5 ha, s tem, da se enotno izvajajo zemeljska dela in poti, kar omogoča nadaljnjo skupno obdelavo, tudi v
primeru, če gre za obnovo različnih upravičencev),
- dejanski povprečni nagib tistega dela vinograda, ki se obnavlja.
Točkovanje za obnovo oziroma zemeljska dela, ki se izvajajo, se vpiše tako, da se obkroži eno od črk, pri čemer pomeni M
malo zahtevnost, S srednjo zahtevnost in V veliko zahtevnost - upošteva se povprečje težavnosti za površino, ki se
obnavlja.
Pri navozu zemlje na Krasu predstavlja M-mala zahtevnost navoz do 30 cm, V-velika zahtevnost pa navoz nad 30 cm.
Terasiranje, rušenje se obkroži le v primeru, če je priloženo ustrezno dovoljenje.
Opozorilo: Obkroži se težavnost le za izvedena dela.
ad 4.
Pod to točko so izjave upravičenca. Pod to točko se upravičenec tudi podpiše.
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Št. 316-63/2003
Ob-95434
Na podlagi Projektnega dokumenta
SVN/99/G31/A/1G/99, Pogodbe o vodenju projekta GEF SVN/99/G31/A/1G/99
“Odstranjevanje ovir za povečano izrabo biomase kot energetskega vira”, 65. in 66.
člena Energetskega zakona (Uradni list RS,
št. 79/99 in 8/00), Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe
energije in izrabe obnovljivih virov energije
(Uradni list RS, št. 49/03), Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih
pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 38/03), Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99),
12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 47/03), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 2003 in 2004 (Uradni list RS,
št. 118/02), Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (Uradni list RS,
št. 118/02) in Proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (Uradni list RS,
št. 118/02), objavljamo
javni razpis
za dodeljevanje sredstev za
spodbujanje naložb v sisteme
daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso v obdobju 2003 – 2005
(projekt GEF)
1. Ime in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana,
tel. 01/300-69-90,
faks
01/300-69-91, (nadalje: Agencija).
2. Predmet razpisa
Agencija dodeljuje sredstva za spodbujanje naložb v sisteme daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Sredstva bodo dodeljena v obliki kapitalskih vložkov Republike
Slovenije ter nepovratnih sredstev. Finančne spodbude so predvsem namenjene za
investicije v nove toplovodne sisteme daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Do
spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki
poleg širitve obstoječega toplovodnega
omrežja, gradijo novo kotlovnico s kotli na
lesno biomaso. Na razpisu lahko kandidirajo že ustanovljene gospodarske družbe, ki
izpolnjujejo pogoje, ki so navedeni v tej razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji in merila razpisa
Osnovni pogoj za dodelitev sredstev
spodbud investicijskemu projektu je popolna vloga. Za formalno popolnost mora vloga
vsebovati zahtevane podatke o investitorju in
investiciji (izpolnjen obrazec vloge in pripadajoče priloge), parafiran vzorec Pogodbe o
vplačilu novega vložka in pridobitvi novega
poslovnega deleža v družbi in parafiran vzorec Pogodbe o sofinanciranju investicijskega projekta za sistem daljinskega ogrevanja
na lesno biomaso, ter dodatne dokumente
ali njihove fotokopije, s katerimi bodo prosilci lahko dokazovali v obrazce vnesene podatke. Pri pripravi vloge na razpis oziroma
vrednotenju učinkov naložb ter izvedbi projekta morajo biti smiselno upoštevani »Tehnično-gospodarski kriteriji za daljinska ogrevanja na lesno biomaso«, november 2002,
ki so del razpisne dokumentacije.

Dopolnitev vloge bo prosilcem omogočena samo enkrat. Vsaka nepopolna ali neustrezno dopolnjena vloga bo zavržena.
Kapitalski vložki in nepovratna sredstva,
ki so predmet tega razpisa so namenjeni že
ustanovljenim gospodarskim družbam, organiziranim v obliki družbe z omejeno odgovornostjo ali delniške družbe, ki je lahko
tudi javno podjetje, in so registrirane za
opravljanje energetske dejavnosti v skladu
z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
Do prijave so upravičene samo gospodarske družbe, ki imajo izvajanje energetske
dejavnosti organizirano na način, ki ga predpisuje Energetski zakon (Uradni list RS,
št. 79/99 in 8/00) ter izpolnjujejo pogoje
za izvajanje koncesionirane izbirne lokalne
gospodarske javne službe upravljanja in
vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v skladu s predpisanimi
pogoji pristojnega organa lokalne skupnosti
v kateri se izvaja investicija.
Finančne spodbude, ki so predmet tega
razpisa lahko pridobijo upravičeni prejemniki s sedežem na območju Republike Slovenije. Prosilci ne smejo imeti neizpolnjenih
obveznosti iz naslova morebitnih dosedanjih pogodb z Ministrstvom za okolje, prostor in energijo, Ministrstvom za gospodarske dejavnosti ali Agencijo.
Odobritev kapitalskega vložka oziroma
nepovratnih sredstev predpostavlja izpolnitev naslednjih pogojev:
1. Na razpis je mogoče prijaviti le naložbe, ki s strani države še niso pridobile finančne spodbude za izvedbo investicije ter
naložbe za katere prosilec razpolaga z:
– izdelano in potrjeno investicijsko dokumentacijo,
– izdelano projektno dokumentacijo ter
dokumentacijo o presoji vplivov na okolje,
če je ta po zakonu potrebna,
– veljavnim gradbenim dovoljenjem,
– dokumenti, ki zagotavljajo, da ima investitor zagotovljena sredstva za financiranje naložbe razen za tisti del, kjer obstaja
možnost predvidenega pridobivanja finančnih spodbud v okviru projekta GEF,
– pooblastilom občine, če je za investitorska dela pooblaščeno javno podjetje, katerega ustanoviteljica je občina,
– vloga mora biti vložena pred pričetkom gradnje oziroma dobave opreme. Investitorji v naprave, ki so predmet razpisa, ki
so investicijo že zaključili in že imajo uporabno dovoljenje, niso upravičeni do finančne
spodbude. Do finančnih spodbud tudi niso
upravičeni investitorji, ki kupujejo rabljeno
opremo. Predmet javnega razpisa niso investicije, za katere so se postopki za oddajo javnega naročila za izbiro izvajalca del
pričeli pred izdajo soglasja ministrstva, pristojnega za finance na podlagi Navodila o
načinu in postopkih za izdajo soglasij za
investicije v občinah, ki se sofinancirajo iz
sredstev proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 55/99 in 69/99), v primeru, ko občina iz naslova dodatnih sredstev državnega proračuna sofinancira izvedbo predlagane naložbe.
2. Projekti, ki v pretežni meri rešujejo
toplotno oskrbo ene tovarne oziroma obrata (več kot 50% letno proizvedene toplote
se oddaja v lasten sistem preskrbe s toploto) niso upravičeni do finančnih spodbud.
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3. Celotni stroški predlagane investicije
morajo znašati najmanj 80,000.000 SIT. Višina finančne spodbude mora biti v sorazmerju z obsegom projekta, sposobnostjo
nosilca projekta/investitorja.
4. Predlagani projekt upošteva stanje
razvoja tehnologije. Uporabljene komponente oziroma gradbeni elementi so običajni tržni izdelki. Raziskovalni oziroma razvojni projekti niso upravičeni do finančne spodbude v okviru tega razpisa.
5. Sistemi daljinskega ogrevanja, kjer toplota nastaja v postrojenju za soproizvodnjo
toplote in električne energije, niso upravičeni do finančnih spodbud v okviru tega
razpisa.
6. Predlagani projekt prinaša bistveno
zmanjšanje obremenitve okolja.
7. Če postopek vrednotenja oziroma primerjave vlog zahteva, mora prosilec podati
dokaz o cenovni ustreznosti projekta (primerjalne ponudbe).
8. Prosilci morajo biti pripravljeni omogočiti članom strokovne komisije eventualno preverjanje skladnosti, v vlogah predloženih podatkov.
9. Prejemnik finančne spodbude oziroma kapitalskega vložka se izrecno strinja,
da se njegovo ime, naslov projekta, višina
podpore, in obseg zmanjšanja emisij po
sklenitvi pogodbe lahko javno objavljajo v
promocijske namene.
Pridobitev kapitalskih vložkov
Kapitalski vložki, ki bodo pridobljeni z
vplačilom delnic ali poslovnih deležev v okviru tega javnega razpisa in z naknadnim vstopom v lastniško strukture pravne osebe so
kapitalska udeležba Republike Slovenije v
gospodarskih družbah, ki izvajajo naložbe v
DOLB pod pogojem, da:
1. da je prosilec že ustanovljena gospodarska družba, organizirana v obliki družbe
z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju:
d.o.o.) ali delniške družbe, ki je lahko tudi
javno podjetje;
2. da se kapitalska vloga v gospodarsko
družbo pridobi po nakupni ceni, ki je enaka
knjigovodski vrednosti delnice oziroma poslovnega deleža družbe po zadnjih letnih
računovodskih izkazih;
3. da se prednostna pravica drugih delničarjev oziroma družbenikov do vpisa novih delnic oziroma poslovnega deleža izključi;
4. da družba v statutu oziroma družbeni
pogodbi zagotovi:
– predhodno soglasje Republike Slovenije za odločanje o:
– spremembah osnovnega kapitala
družbe,
– pridobivanju in odsvajanju lastnih
delnic oziroma poslovnih deležev,
– statusnih spremembah družbe,
– uporabi bilančnega dobička družbe
za razdelitev med delničarje oziroma družbenike in druge namene (izplačila zaposlenim, članom uprave in nadzornega sveta),
– odsvajanju nepremičnin in premičnin družbe, ki so povezane z izvajanjem projekta,
– imenovanje revizorja družbe;
– izključitev prednostne predkupne pravice delničarjev oziroma družbenikov pri razpolaganju (odsvojitvi) z delnicami oziroma
poslovnim deležem Republike Slovenije;
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– soglasje nadzornega sveta oziroma
družbenikov v d.o.o., ki nimajo nadzornega
sveta, za sklepanje naslednjih pravnih poslov:
– pridobivanje ali odsvajanje delnic ali
poslovnih deležev,
– pridobivanje ali odsvajanje lastnih
deležev družbe,
– ustanavljanje ali ukinitev drugih
družb, podružnic, obratov,
– uvajanje dodatnih dejavnosti družbe ali ukinitev obstoječih dejavnosti družbe,
– nakup, prodaja ali druga odsvojitev
ali obremenitev nepremičnin,
– za sklepanje vseh vrst pravni poslov (vključno z investicijami), katerih vrednost presega 10% osnovnega kapitala
družbe ali 10,000.000 SIT;
– obveznost posredovanja gradiva za sejo skupščine, vseh revizijskih poročil ter poročil nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne
vsebuje najpozneje v 180 dneh po koncu
poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred
objavo sklica seje skupščine ne glede na
višino deleža Republike Slovenije v kapitalu
družbe, dokler je Republika Slovenija delničar oziroma družbenik družbe,
– obveznost posredovanja informacij o
poteku izvedbe projekta na zahtevo Republike Slovenije oziroma z njene strani pooblaščene institucije za izvedbo projekta;
5. izvolitev najmanj enega člana nadzornega sveta, če ga družba ima, na predlog
Republike Slovenije najkasneje v roku 6 mesecev od sklenitve pogodbe o vplačilu delnic oziroma poslovnega deleža;
6. da se zaradi zagotovitve izpolnitve
obveznosti Republike Slovenije v skladu s
projektom GEF z enim ali skupino delničarjev ali družbenikov družbe – prosilca,
izjemoma pa tudi tretjo osebo, če zagotovi
ustrezno zavarovanje svojih obveznosti,
sklene Pogodba o prodajni opciji (Priloga
3 Pogodbe o sofinanciranju investicijskega projekta za sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso), po kateri ima Republika Slovenija v roku 3 do 5 let od pridobitve kapitalske naložbe pravico prodati
svoj poslovni delež oziroma delnice opcijskemu zavezancu po vnaprej določeni ceni oziroma kupnini. Cena kapitalske naložbe Republike Slovenije v opcijski pogodbi je enaka 50% tolarskega zneska plačila
RS za pridobitev poslovnega deleža oziroma delnic v družbi, preračunano v EUR po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
vplačila poslovnega deleža oziroma delnic.
Tako izračunana cena v EUR je plačljiva v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila kupnine.
Če je na dan zapadlosti plačila kupnine v
Republiki Sloveniji uradna valuta EUR in
ne SIT, se kupnina plača v EUR;
7. da je pogodba o vplačilu poslovnega
deleža oziroma delnic sklenjena pod odložnima pogojema, dokler skupščina družbe
ne sprejme ustreznih sklepov, ki vključujejo
zahteve Republike Slovenije iz 2., 3. in 4.
točke tega člena, in dokler ni sklenjena opcijska pogodba iz 6. točke tega člena.
Pogodba o vplačilu novega vložka in pridobitvi novega poslovnega deleža v družbi,
se smiselno uporablja tudi v primerih, ko
gre za vplačilo delnic v delniški družbi.
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Prodaja kapitalskih vložkov
Republika Slovenija v roku 3 do 5 let od
dneva sklenitve Pogodbe o vplačilu poslovnega deleža oziroma delnic izvede postopek prodaje v skladu z Zakonom o javnih
financah in predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi. O prodaji odloči Vlada RS na predlog MOP. Prodaja se opravi na podlagi
ene izmed zakonsko določenih metod prodaje:
– javna ponudba,
– javno zbiranje ponudb,
– javna dražba.
Ocena vrednosti kapitalske naložbe v
času prodaje kapitalskega deleža države
se izvede s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij iz 63. člena Zakona o revidiranju oziroma mednarodne priznane tuje finančno svetovalne institucije.
Cenitev predstavlja osnovo za določitev izhodiščne cene pri prodaji kapitalskih deležev.
V primeru, ko kapitalska naložba države
predstavlja več kot 50% osnovnega kapitala
družbe in je knjigovodska vrednost naložbe
večja od 100,000.000 SIT se izvede skrben finančni, pravni in organizacijski pregled družbe za zadnja tri leta. Skrben pregled opravi revizijska družba po Zakonu o
revidiranju oziroma mednarodno priznana
tuja finančno svetovalna institucija.
Kolikor je cena kapitalske naložbe Republike Slovenije, dosežena v enem izmed
izbranih postopkov prodaje iz prejšnjega odstavka enaka ali višja od cene iz sklenjene
opcijske pogodbe, se kapitalska naložba
Republike Slovenije proda na podlagi tako
izvedenega postopka. Kolikor pa je cena
kapitalske naložbe Republike Slovenije, dosežena v enem izmed izbranih postopkov
prodaje iz prejšnjega odstavka nižja od cene iz sklenjene opcijske pogodbe, se kapitalska naložba RS proda opcijskemu zavezancu v skladu z določili Pogodbe o prodajni opciji.
Merila za dodelitev finančne spodbude
Tehnično – gospodarski kriteriji
Kapitalski vložek in nepovratna sredstva
izvedbo sistema daljinskega ogrevanja na
lesno biomaso bosta dodeljena prosilcem,
ki bodo dokazali ustreznost projekta v skladu s »Tehnično-gospodarskimi kriteriji za daljinska ogrevanja na lesno biomaso«, ki so
del razpisne dokumentacije.
Finančni kriteriji
Kapitalski vložek in nepovratna sredstva
lahko pridobijo tisti prosilci, ki izpolnjujejo
naslednja finančna merila:
– pozitiven donos iz poslovanja v preteklem letu (donos je enak znesku amortizacija, povečanemu za znesek dobička ali
zmanjšanemu za znesek izgube),
– pozitivna interna stopnja donosnosti
naložbe,
– pozitiven finančni tok naložbe za življenjsko dobo.
Skupna višina finančne spodbude v obliki kapitalskega vložka v lastniški delež in
nepovratnih sredstev je omejena v skladu s
Uredbo o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih
ministrstev za upravljanje posameznih shem
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 38/03;
v nadaljevanju uredba) in znaša do 40%
upravičenih stroškov varstva okolja.

V skladu s 12. členom Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov
energije (Uradni list RS, št. 49/03), pomenijo upravičeni stroški naložb v sisteme
DOLB tiste povečane stroške investicij, ki
omogočajo izrabo lesne biomase v energetske namene in s tem bistveno prispevajo k zniževanju emisij toplogrednih plinov v
primerjavi s stroški klasične proizvodnje toplote v kotlovnici iste moči, ki kot energetski vir uporablja fosilna goriva.
Višina kapitalskega vložka je enaka višini nepovratnih sredstev. Skupni znesek kapitalskega vložka in nepovratnih sredstev se
lahko v primerih daljinskega ogrevanja z lesno biomaso zviša:
– za nadaljnjih 10%, v kolikor je prejemnik spodbude malo oziroma srednje podjetje glede na definicijo v 3. členu uredbe, in
– za nadaljnjih 10% v primeru, da bo
proizvodnja energije iz te naprave edini vir
oskrbe s toploto na zaokroženem območju,
in
– če se prejemnik finančne spodbude
nahaja v regiji, ki je upravičena do regionalne pomoči, se lahko dodeli pomoč po ugodnejši od obeh možnosti:
– višina pomoči, dovoljena za investicije v varstvo okolja, povišana za 10 odstotnih točk v območju (a) glede na definicijo v
3. členu uredbe oziroma, za 5 odstotnih
točk v območju (b),
– višina dovoljene regionalne pomoči, povišana za 10 odstotnih točk in pod
pogojem, da se investicija ohrani v regiji
vsaj pet let po zaključku investicije in prejemnik pomoči prispeva najmanj 25% vrednosti investicije iz lastnih sredstev, ki ne
smejo vsebovati pomoči.
Skupna višina finančne spodbude v obliki kapitalskega vložka in nepovratnih sredstev lahko obsega največ 70% od vrednosti
upravičenih stroškov naložbe. Zgornja meja
intenzivnosti pomoči velja ne glede na to, iz
katerih javnih virov (sredstva državnega proračuna ali proračunov lokalnih skupnosti,
kredit Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije in mednarodni viri) je pomoč
dodeljena oziroma, če je pomoč dodeljena
po več shemah hkrati.
Višina skupne finančne spodbude se določi na podlagi ocene vloge za dodelitev
finančne spodbude in upravičenih stroškov,
višine sredstev za finančne spodbude, določene s projektnim dokumentom oziroma
tem razpisom ter upoštevajoč dovoljene višine državne pomoči. Pri dodelitvi nepovratnih sredstev bo Agencija upoštevala tudi v proračunu razpoložljiva sredstva.
Osnova za izračun upravičenih stroškov
so okoljsko relevantni stroški, t.j. investicijski stroški v kotlovnico, vključno s strojno
opremo, merilno – regulacijsko opremo,
skladiščno halo, oprema za doziranje goriva in razdelilno primarno in sekundarno
omrežje s toplotnimi postajami. Med okoljsko relevantne stroške ne štejejo: investicija v naprave za proizvodnjo toplote iz fosilnih virov (npr. kotel na fosilno gorivo za pokrivanje vršnih toplotnih obremenitev), stroški zemljišča, dostop do parcele, utrditev in
asfaltiranje prometnih poti in zunanjih površin, stroški demontaže opreme, če se ta ne
aktivira v okviru investicije, stroški odstra-
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njevanja starih naprav, storitve in dobave, ki
so bile opravljene pred vložitvijo vloge kot
so že pripravljena investicijska in projektna
dokumentacija, stroški najemanja kreditov,
zavarovanj itd. Upravičeni stroški se izračunajo kot razlika med celotnimi okoljsko relevantnimi stroški in uveljavljenimi povprečnimi stroški za dobavo toplote iz fosilnih virov
energije.
Prosilec mora v vlogi podati vse podatke, ki omogočajo izračun upravičenih stroškov investicije za predlagano naložbo; podrobno razdelan popis materiala, opreme
in storitev.
Sistem daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso v tem razpisu je sistem toplovodnega ogrevanja iz centralne kotlovnice na
lesno biomaso, iz katerega se nepovezanim kupcem proda in po toplotnem omrežju
distribuira več kot 50% letno proizvedene
toplote. Industrijski sistemi daljinskega ogrevanja, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, niso
upravičenci po tem razpisu. Predlagane naložbe morajo biti zaključene do konca leta
2005.
4. Sredstva v višini 2,5 mio USD v tolarski protivrednosti za pridobitev kapitalskih
vložkov v gospodarskih družbah ter 2,5 mio
USD v tolarski protivrednosti v obliki nepovratnih sredstev za naložbe so zagotovljena
na
osnovi
Projektnega
dokumenta
SVN/99/G31/A/1G/99 projekta GEF “Odstranjevanje ovir za povečano izrabo biomase kot energetskega vira”. V proračunu Republike Slovenije za leto 2003 so sredstva
za kapitalske vložke v višini 371,700.000
SIT ter nepovratna sredstva v višini
258,005.000 SIT zagotovljena na postavkah 8940 GEF – biomasa – tuja donacija in
2349 Lastna udeležba GEF – biomasa. V
proračunu Republike Slovenije za leto 2004
so sredstva za kapitalske vložke v višini
245,000.000 SIT ter nepovratna sredstva v
višini 79,495.000 SIT zagotovljena na postavkah 8940 GEF – biomasa – tuja donacija in 2349 Lastna udeležba GEF – biomasa.
5. Predvideno obdobje porabe sredstev:
do konca leta 2005.
6. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog: Razpis je odprt do porabe
razpisanih sredstev oziroma najkasneje do
28. 2. 2005. Prvo odpiranje bo v petek, 4.
julija 2003. Naslednja odpiranja bodo izvedena vsaki drugi petek v naslednjih mesecih, do porabe sredstev. Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele na Agencijo v
času od 6. 6. 2003 do zaključka razpisa.
Popolne vloge, v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, pošljite po pošti v zaprti ovojnici na naslov: Agencija RS za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana. V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti jasno označen pripis “Vloga GEF –
Naložbe – Ne odpiraj!”, v levem zgornjem
kotu mora biti naveden polni naslov prosilca. Neustrezno dostavljene ali označene
vloge ne bodo uvrščene v vrstni red prispetja, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene
prosilcem.
7. Odpiranje, po zaporedju dospelih vlog
(datum poštnega žiga), bo izvajala komisija
Agencije. Odpiranja ne bodo javna in bodo
potekala v prostorih Agencije RS za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana.

8. Prosilci bodo o rezultatu obveščeni v
roku 60 dni od dneva odpiranja vloge. Prosilci, ki bodo prejeli sklep o odobritvi sredstev spodbud, bodo morali v roku 8 dni od
prejema sklepa pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so odstopili od
vloge za dodelitev sredstev.
Sredstva spodbud bodo prejemnikom
nakazana po predložitvi dokazil o namenski
porabi sredstev v višini investicije, na katero
se nanaša dodelitev sredstev na osnovi javnega razpisa.
9. Razpisna dokumentacija je na voljo
na naslovu: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Agencija RS za učinkovito rabo
energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana. Prosilci jo lahko naročijo pisno ali po elektronski pošti na naslovu: damir.stanicic@gov.si
ali lojze.subic@gov.si. Razpisna dokumentacija bo dosegljiva tudi na spletnih straneh
www.gov.si/mop in www.gov.si/aure.
10. Dodatne informacije o razpisu posredujeta
mag.
Damir
Staničić,
tel. 01/300-69-82
in
Lojze
Šubic,
tel. 01/300-69-81, vsak dan med 9. in 11.
uro.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Agencija RS za učinkovito
rabo energije
Št. 316-42/2003
Ob-95452
Na podlagi Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS,
št. 118/02), 65. in 66. člena Energetskega
zakona (Ur. l. RS, št. 79/99, 8/00), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2003 in 2004 (Ur. l. RS,
št. 118/02), 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03), 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), Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe
obnovljivih virov energije (Ur. l. RS,
št. 49/03), objavljamo
javni razpis
za dodeljevanje sredstev za
spodbujanje investicijskih projektov za
energetsko izrabo lesne biomase za
leto 2003
1. Ime in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana, tel. 01/300-69-90, faks 01/300-69-91
(nadalje: Agencija).
2. Predmet razpisa
Agencija dodeljuje sredstva za spodbujanje investicijskih projektov za energetsko
izrabo lesne biomase. Na razpisu lahko kandidirajo pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki izpolnjujejo pogoje, ki so
navedeni v tej razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji in merila razpisa
Osnovni pogoj za dodelitev sredstev
spodbud investicijskemu projektu je popolna vloga. Za formalno popolnost mora vloga vsebovati zahtevane podatke o investitorju in investiciji (izpolnjen obrazec vloga in
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pripadajoče priloge) ter dodatne dokumente ali njihove fotokopije, s katerimi bodo
prosilci lahko dokazovali v obrazce vnesene podatke.
Dopolnitev vloge bo prosilcem omogočena samo enkrat. Vsaka nepopolna ali neustrezno dopolnjena vloga bo zavržena.
Zaključeni investicijski projekti, prototipni projekti ter projekti izvedeni z rabljeno
opremo in napravami niso upravičeni do dodelitve spodbud.
V primeru fazne gradnje se lahko financira le tisti del investicije, ki se še ni začel
izvajati.
Prosilci ne smejo imeti neizpolnjenih obveznosti iz naslova morebitnih dosedanjih
pogodb z Ministrstvom za okolje, prostor in
energijo ali Agencijo.
V skladu z 11. členom Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 49/03) do pomoči za
varstvo okolja niso upravičena podjetja, ki
poslujejo v sektorju kmetijstva.
Višina sredstev spodbud znaša:
3.1 do 20% upravičenih stroškov investicije, če je investicija potrebna zaradi preseganja dovoljenih emisijskih vrednosti sedanje kurilne naprave na lesno biomaso ali če
gre za novogradnjo,
3.2 do 30% upravičenih stroškov investicije, če bo investicija nadomestila dosedanjo uporabo fosilnih goriv z lesno biomaso,
3.3 do 40% upravičenih stroškov investicije, če bo investicija oskrbovala s toploto daljinski sistem ogrevanja.
Višina sredstev spodbud se lahko poveča:
3.4 za nadaljnjih 10%, kolikor je prejemnik sredstev malo oziroma srednje podjetje
glede na definicijo v 3. členu Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih
pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 49/03) in
3.5 za nadaljnjih 10% v primeru, da bo
proizvodnja energije iz te naprave edini vir
oskrbe s toplotno energijo na zaokroženem
področju.
V skladu z 12. členom Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov
energije (Ur. l. RS, št. 49/03) pomenijo
upravičeni stroški investicij tiste povečane
stroške investicij, ki omogočajo izrabo
obnovljivih virov energije in s tem bistveno
prispevajo k zniževanju emisij toplogrednih
plinov v primerjavi s stroški klasične proizvodnje energije iste moči.
V primeru izgradnje soproizvodnje toplote in električne energije z izrabo obnovljivih
virov energije se upravičeni stroški investicije določijo pri parametrih toplotne oskrbe.
Sistem daljinskega ogrevanja v tem razpisu predstavlja sistem toplovodnega daljinskega ogrevanja iz centralne kotlovnice na
lesno biomaso, katerega višina investicije,
na katero se nanaša dodelitev sredstev na
osnovi javnega razpisa, je manjša od
80,000.000 SIT, obenem pa se iz sistema,
ki je predmet ponudbe na razpis, na trgu
proda več kot 50% letno proizvedene toplote nepovezanim kupcem.
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Najvišje vrednosti sredstev spodbud pomenijo skupno višino prejetih finančnih
spodbud in so vsota vseh oblik pomoči, ki
jih prejemnik pridobi iz državnega proračuna ali proračunov lokalnih skupnosti in mednarodnih virov za konkretno investicijo.
Pri dodelitvi sredstev spodbud bo Agencija upoštevala tudi v proračunu razpoložljiva sredstva. Kolikor bo vsota izračunanih
sredstev spodbud za prosilce, ki izpolnjujejo pogoje, presegla razpisana sredstva največ za 20%, bo vsem prosilcem višina sredstev znižana za sorazmerni delež. Pri večjem preseganju izračunanih sredstev spodbud pa bodo sredstva dodeljena vlogam po
vrsti prispetja do porabe razpisanih sredstev.
4. Sredstva v višini 253,000.000 SIT so
na proračunski postavki 3444 – 430 Sprememb proračuna RS za leto 2003.
5. Predvideno obdobje porabe sredstev:
do konca leta 2003.
6. Rok za predložitev vlog je 1. julij 2003
(datum poštnega žiga).
Popolne vloge, v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, pošljite po pošti v zaprti ovojnici na naslov: Agencija RS za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana. V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti jasno označen pripis “Vloga OPEILB-I
2003 – Ne odpiraj!”, v levem zgornjem kotu mora biti naveden polni naslov prosilca.
Neustrezno dostavljene ali označene vloge
ne bodo uvrščene v vrstni red prispetja, ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prosilcem.
7. Odpiranje, po zaporedju dospelih vlog
do roka za predložitev (datum poštnega žiga), bo začela izvajati komisija Agencije v
torek, 2. julija 2003. Odpiranje ne bo javno
in bo potekalo v prostorih Agencije RS za
učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana.
8. Prosilci bodo o rezultatu obveščeni v
roku 45 dni od dneva odpiranja vloge. Prosilci, ki bodo prejeli sklep o odobritvi sredstev spodbud, bodo morali v roku 8 dni od
prejema sklepa pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so odstopili od
vloge za dodelitev sredstev.
Sredstva spodbud bodo prejemnikom
nakazana po predložitvi dokazil o namenski
porabi sredstev v višini investicije, na katero
se nanaša dodelitev sredstev na osnovi javnega razpisa.
9. Razpisna dokumentacija je na voljo
na naslovu: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Agencija RS za učinkovito rabo
energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana. Prosilci jo lahko naročijo pisno ali po elektronski pošti na naslovu: jani.turk@gov.si. Razpisna dokumentacija bo dosegljiva tudi na
spletnih straneh www.gov.si/mop in
www.gov.si/aure.
10. Dodatne informacije o razpisu posreduje Jani Turk, tel. 01/300-69-90, vsak
dan med 9. in 11. uro.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Agencija RS za učinkovito rabo
energije
Št. 316-42/2003
Ob-95453
Na podlagi Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS,
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št. 118/02), 65. in 66. člena Energetskega
zakona (Ur. l. RS, št. 79/99 in 8/00), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2003 in 2004 (Ur. l. RS,
št. 118/02), 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03), 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), Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov
energije (Ur. l. RS, št. 49/03), objavljamo
javni razpis
za dodeljevanje sredstev za
spodbujanje investicijskih projektov za
izrabo obnovljivih virov energije za leto
2003
1. Ime in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana, tel. 01/300-69-90, faks 01/300-69-91
(nadalje: Agencija).
2. Predmet razpisa
Agencija dodeljuje sredstva za spodbujanje investicijskih projektov za izrabo
obnovljivih virov energije. Na razpisu lahko
kandidirajo pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki izpolnjujejo pogoje, ki
so navedeni v tej razpisni dokumentaciji.
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje
sredstev spodbud za:
A) izrabo geotermalne energije za toplotno oskrbo,
B) vgradnjo toplotnih črpalk za toplotno
oskrbo,
C) vgradnjo sprejemnikov sončne energije za pripravo tople vode,
D) postavitev avtonomnih elektrarn na
sonce ali veter.
3. Pogoji in merila razpisa
Osnovni pogoj za dodelitev sredstev
spodbud investicijskemu projektu je popolna vloga. Za formalno popolnost mora vloga vsebovati zahtevane podatke o investitorju in investiciji (izpolnjeni vsi obrazci iz
razpisne dokumentacije in pripadajoče priloge) ter dodatne dokumente ali njihove fotokopije, s katerimi bodo prosilci lahko dokazovali v obrazce vnesene podatke.
Dopolnitev vloge bo prosilcem omogočena samo enkrat. Vsaka nepopolna ali neustrezno dopolnjena vloga bo zavržena.
Zaključeni investicijski projekti, prototipni projekti ter projekti izvedeni z rabljeno
opremo in napravami niso upravičeni do sofinanciranja.
V primeru fazne gradnje se lahko financira le tisti del investicije, ki se še ni začel
izvajati.
Prosilci ne smejo imeti neizpolnjenih obveznosti iz naslova morebitnih dosedanjih
pogodb z Ministrstvom za okolje, prostor in
energijo ali Agencijo.
V skladu z 11. členom Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 49/03) do pomoči za
varstvo okolja niso upravičena podjetja, ki
poslujejo v sektorju kmetijstva.

Višina sredstev spodbud znaša:
A) izraba geotermalne energije za toplotno oskrbo:
3.1.A do 30% upravičenih stroškov investicije,
3.2.A do 40% upravičenih stroškov investicije, če bo investicija oskrbovala s toploto daljinski sistem ogrevanja;
B) vgradnja toplotnih črpalk za toplotno
oskrbo:
3.1.B do 20% upravičenih stroškov investicije, če gre za izkoriščanje odpadne toplote,
3.2.B do 30% upravičenih stroškov investicije, če gre za izkoriščanje toplote okolice,
3.3.B do 40% upravičenih stroškov investicije, če gre za izkoriščanje toplote v
globini več kot 50 m;
C) vgradnja sprejemnikov sončne energije za pripravo tople vode:
3.1.C do 30% upravičenih stroškov investicije,
3.2.C do 40% upravičenih stroškov investicije, če bo pridobljena toplota uporabljena za hlajenje;
D) postavitev avtonomnih elektrarn na
sonce ali veter:
3.1.D do 30% upravičenih stroškov investicije,
3.2.D do 40% upravičenih stroškov investicije, če bo investicija v celoti zadostila
oskrbo z električno energijo.
Višina sredstev spodbud se lahko poveča:
3.4 za nadaljnjih 10%, kolikor je prejemnik sredstev malo oziroma srednje podjetje
glede na definicijo v 3. členu Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih
pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 49/03) in
3.5 za nadaljnjih 10% v primeru, da bo
proizvodnja energije iz te naprave edini vir
oskrbe s toplotno energijo na zaokroženem
področju.
V skladu z 12. členom Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov
energije (Ur. l. RS, št. 49/03) pomenijo
upravičeni stroški investicij tiste povečane
stroške investicij, ki omogočajo izrabo
obnovljivih virov energije in s tem bistveno
prispevajo k zniževanju emisij toplogrednih
plinov v primerjavi s stroški klasične proizvodnje energije iste moči.
V primeru izgradnje soproizvodnje toplote in električne energije z izrabo obnovljivih
virov energije se upravičeni stroški investicije določijo pri parametrih toplotne oskrbe.
Sistem daljinskega ogrevanja v tem razpisu predstavlja sistem toplovodnega daljinskega ogrevanja iz centralne kotlovnice,
obenem pa se iz sistema, ki je predmet
ponudbe na razpis, na trgu proda več kot
50% letno proizvedene toplote nepovezanim kupcem.
Najvišje vrednosti sredstev spodbud
pomenijo skupno višino prejetih finančnih
spodbud in so vsota vseh oblik pomoči,
ki jih prejemnik pridobi iz državnega proračuna ali proračunov lokalnih skupnosti
in mednarodnih virov za konkretno investicijo.
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Pri dodelitvi sredstev spodbud bo Agencija upoštevala tudi v proračunu razpoložljiva sredstva. Kolikor bo vsota izračunanih
sredstev spodbud za prosilce, ki izpolnjujejo pogoje, presegla razpisana sredstva največ za 20%, bo vsem prosilcem višina sredstev znižana za sorazmerni delež. Pri večjem preseganju izračunanih sredstev spodbud pa bodo sredstva dodeljena vlogam po
vrsti prispetja do porabe razpisanih sredstev.
4. Sredstva v višini 107,000.000 SIT so
na proračunski postavki 2345 – 430 Sprememb proračuna RS za leto 2003.
5. Predvideno obdobje porabe sredstev:
do konca leta 2003.
6. Rok za predložitev vlog je 1. julij 2003
(datum poštnega žiga).
Popolne vloge, v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, pošljite po pošti v zaprti ovojnici na naslov: Agencija RS za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana. V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti jasno označen pripis “Vloga OVE-I
2003 – Ne odpiraj!”, v levem zgornjem kotu mora biti naveden polni naslov prosilca.
Neustrezno dostavljene ali označene vloge
ne bodo uvrščene v vrstni red prispetja, ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prosilcem.
7. Odpiranje, po zaporedju dospelih vlog
do roka za predložitev (datum poštnega žiga), bo začela izvajati komisija Agencije v
torek, 2. julija 2003. Odpiranje ne bo javno
in bo potekalo v prostorih Agencije RS za
učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana.
8. Prosilci bodo o rezultatu obveščeni v
roku 45 dni od dneva odpiranja vloge. Prosilci, ki bodo prejeli sklep o odobritvi sredstev spodbud, bodo morali v roku 8 dni od
prejema sklepa pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so odstopili od
vloge za dodelitev sredstev.
Sredstva spodbud bodo prejemnikom
nakazana po predložitvi dokazil o namenski
porabi sredstev v višini investicije, na katero
se nanaša dodelitev sredstev na osnovi javnega razpisa.
9. Razpisna dokumentacija je na voljo
na naslovu: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Agencija RS za učinkovito rabo
energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana. Prosilci jo lahko naročijo pisno ali po elektronski pošti na naslovu: jani.turk@gov.si. Razpisna dokumentacija bo dosegljiva tudi na
spletnih straneh www.gov.si/mop in
www.gov.si/aure.
10. Dodatne informacije o razpisu posreduje Jani Turk, tel. 01/300-69-90, vsak
dan med 9. in 11. uro.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Agencija RS za učinkovito rabo
energije
Št. 316-44/2003
Ob-95462
Na podlagi IX. poglavja Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 79/99, 8/00), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03) in
Pravilnika o pogojih za dodeljevanje sredstev za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije (Ur. l.
RS št. 49/03), objavljamo

javni razpis
za dodelitev sredstev za spodbujanje
izdelave energetskih zasnov občin,
izvedbe energetskih pregledov
podjetij, javnih in večstanovanjskih
stavb in za pripravo investicijske
dokumentacije za projekte učinkovite
rabe energije, projekte izrabe
obnovljivih virov energije in projekte
soproizvodnje toplote in električne
energije
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana, tel. 01/300-69-90, faks
01/300-69-91.
2. Predmet razpisa
Dodelitev sredstev za spodbujanje izdelave energetskih zasnov občin:
Do dodelitve sredstev so upravičene občine, ki v zadnjih 5 letih niso prejele sredstev za izdelavo energetske zasnove in ki:
– imajo sklenjeno pogodbo o pripravi
energetske zasnove občine z zunanjim izvajalcem. Program dela, naveden v pogodbi,
mora biti skladen z obsegom del, ki jih predpisuje razpisna dokumentacija;
– so izbor izvajalca izpeljale v skladu z
Zakonom o javnih naročilih, kar morajo v
vlogi dokazati z ustrezno dokumentacijo;
– so ustanovile komisijo za spremljanje
in usmerjanje dela pri izdelavi energetske
zasnove ter zagotovile dostop do vseh podatkov, potrebnih pri izdelavi zasnove.
Agencija bo dodelila sredstva samo za
tiste energetske zasnove, ki se nanašajo na
celotno občino in ne samo na posamezne
dele občine. Na razpis se lahko prijavi tudi
več občin s skupno energetsko infrastrukturo in skupnim programom del za izdelavo
energetske zasnove. V tem primeru vsaka
občina nastopi kot samostojen prosilec, ki
mora poleg ostale zahtevane dokumentacije predložiti tudi pisni dokument o dogovoru za izdelavo skupne energetske zasnove
več občin. Pogoj za prijavo na razpis je
predhodno sklenjena pogodba o pripravi
energetske zasnove občine oziroma občin
z zunanjim izvajalcem.
Višina sredstev za spodbudo izdelave
energetske zasnove občine je v odvisna od
števila prebivalcev občine določena v skladu z metodologijo, navedeno v razpisni dokumentaciji, in znaša od 1,500.000 SIT do
največ 16,000.000 SIT. Višina sredstev za
spodbudo izdelave energetske zasnove občine, kjer je bila le ta že izdelana pred 5 ali
več leti, znaša do 2/3 te višine.
Dodelitev sredstev za spodbujanje izvajanja energetskih pregledov:
Za dodelitev sredstev za spodbujanje izvedbe energetskega pregleda podjetja, javne ali večstanovanjske stavbe oziroma več
stavb, lahko v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite
rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS št. 49/03), kandidirajo občine, upravljavci javnih in večstanovanjskih
stavb, gospodarske družbe, ki imajo v skladu z uredbo o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Ur. l. RS,
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št. 38/03), status majhnega ali srednjega
podjetja; in samostojni podjetniki posamezniki. V skladu s 87. členom iste uredbe,
lahko po pravilu »de minimis« za dodelitev
teh sredstev kandidirajo tudi gospodarske
družbe, ki po 3. členu te uredbe ne spadajo med majhna in srednje velika podjetja.
Za dodelitev morajo biti izpolnjeni naslednji
pogoji:
– porabljena energija prosilca v preteklem letu mora biti večja od 300 MWh;
– prosilec mora imeti sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem, ki ga izbere na
osnovi kriterijev, navedenih v razpisni dokumentaciji, v kateri mora biti natančno opredeljen obseg dela, skladen z metodologijo
izdelave energetskega pregleda, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– prosilec mora imeti z izvajalcem sklenjeno veljavno pogodbo, ki se še ni začela
realizirati pred dnem objave javnega razpisa;
– prosilec v zadnjih petih letih od ministrstva ni prejel sredstev spodbude za izvedbo energetskega pregleda;
– prosilec nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z ministrstvom s področja, ki ga ureja Pravilnik o
dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 49/03).
Višina sredstev za spodbudo izvedbe
energetskega pregleda je odvisna od stopnje zahtevnosti in količine porabljene energije v preteklem letu in znaša med 250.000
SIT in 2,000.000 SIT. Natančnejše je višina
sredstev za spodbudo posameznega pregleda podana v razpisni dokumentaciji. Višina sredstev spodbude ne presega polovice višine zneska, navedenega v pogodbi
med prosilcem in zunanjim izvajalcem energetskega pregleda. Za izvedbo energetskega pregleda objekta, kjer je bil pred 5 ali
več leti pregled že izveden, lahko v odvisnosti od sprememb, nastalih v tem času,
znaša višina sredstev spodbud največ do
2/3 višine za objekt, kjer se izvaja energetski pregled prvič.
Dodelitev sredstev spodbud za pripravo
investicijske dokumentacije za projekte
učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih
virov energije in soproizvodnje toplote in
elektrike:
Za dodelitev teh sredstev lahko kandidirajo občine, upravljavci javnih in večstanovanjskih stavb, gospodarske družbe, ki imajo v skladu z uredbo o namenih in pogojih
za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Ur. l. RS,
št. 38/03), status majhnega ali srednjega
podjetja; in samostojni podjetniki posamezniki. V skladu s 87. členom iste uredbe,
lahko po pravilu »de minimis« za dodelitev
teh sredstev kandidirajo tudi gospodarske
družbe, ki po 3. členu te uredbe ne spadajo med majhna in srednje velika podjetja.
Za dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– prosilec mora imeti sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem, v kateri mora biti
natančno naveden in razčlenjen obseg dela,
– prosilec mora imeti z izvajalcem sklenjeno veljavno pogodbo, ki se še ni zače-
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la realizirati pred dnem objave javnega
razpisa;
– prosilec v zadnjih treh letih od ministrstva ni prejel subvencije za pripravo investicijske dokumentacije;
– prosilec nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z ministrstvom s področja, ki ga ureja Pravilnik o
dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe obnovljivih virov energije (Ur. l.
RS, št. 49/03).
Priprava investicijske dokumentacije za
daljinsko ogrevanje s kurilnimi napravami
na lesno biomaso za investicijske projekte, ki presegajo 40 mio SIT ni predmet
tega razpisa. Višina sredstev spodbud, ki
je podrobnejše podana v razpisni dokumentaciji, znaša v odvisnosti od preliminarne višine stroškov investicije 250.000
SIT do največ 2,000.000 SIT. V okviru razpoložljivih sredstev v okviru tega razpisa
se dodeli projektu do polovice zneska, navedenega v pogodbi med prosilcem in zunanjim izvajalcem.
Natančnejša merila in pogoji za dodelitev sredstev spodbud so podani v razpisni
dokumentaciji.
3. Okvirna višina sredstev: na proračunskih postavkah 2591in 2345 je za dodelitev sredstev spodbud za predmete tega razpisa predviden skupni znesek v višini
149,000.000 SIT, od tega 55,000.000 SIT
v letu 2003 in 94,000.000 SIT v letu 2004.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
od septembra 2003 do konca leta 2004.
5.Rok v katerem lahko prosilci predložijo
vloge in način predložitve vlog: za vsakokratno odpiranje vlog bodo upoštevane vloge, ki
bodo vložene najkasneje en delovni dan pred
odpiranjem do 15. ure v tajništvu na naslovu
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Agencija Republike Slovenije za učinkovito
rabo energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z naslovom prosilca, napisom “Vloga – Ne odpiraj!” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo
predmeta sofinanciranja.
Neustrezno dostavljenih in nepopolnih
vlog komisija ne bo obravnavala.
6. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: prvo odpiranje vlog bo v petek,
20. 6. 2003, nato pa vsak tretji delovni petek v mesecu do porabe razpisanih sredstev, na naslovu: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija za učinkovito rabo
energije, Dimičeva 12, Ljubljana, ob 15.uri
v sejni sobi Agencije. Odpiranja vlog ne bodo javna. Podatek o višini preostalih sredstev za naslednja odpiranja, ki tudi ne bodo
javna, bo 10 dni po vsakokratnem odpiranju dosegljiv po tel. 01/300-69-97.
7. Prosilci bodo po vsakem odpiranju
vlog obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje v 45 dneh od dneva odpiranja.
8. Prosilci lahko pisno naročijo brezplačno razpisno dokumentacijo pri Agenciji Republike Slovenije za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, jo naročijo
po elektronski pošti info.aure@gov.si, ali pa
jo dvignejo s spletne strani Agencije
»www.aure.si«
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Agencija RS za učinkovito rabo
energije

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 196/03
Ob-95460
Na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 96/02) in 6. člena Pravilnika o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 6/03), Uredbe o standardni klasifikaciji teritorialnih enot (Uradni
list RS, št. 28/00), skupnega Dogovora o
sodelovanju v letih 2003 – 2006, podpisanega 7. 3. 2003, in skupnega Dogovora o
sodelovanju pri projektu Izgradnje mreže
multimedijskih centrov po statističnih regijah v letu 2003, podpisanega 16. 4. 2003,
objavljata Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za informacijsko družbo
javni razpis
za izbor kulturnih projektov za
vzpostavitev mreže multimedijskih
centrov, ki jih bo v letu 2003
financirala Republika Slovenija iz
proračunov, namenjenih za kulturo in
informacijsko družbo (oznaka:
PR-MMC-03)
1. Namen in cilji
Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za
informacijsko družbo pripravljata večletni
projekt sofinanciranja mreže multimedijskih
centrov, s katerim bo do leta 2006 postopno vzpostavljena mreža tovrstnih centrov
po vseh statističnih regijah Slovenije. To pomeni zagotavljanje prostega in enostavnega
dostopa ter uporabe IKT (informacijsko komunikacijske tehnologije) na področju kulture in umetnosti najširšemu krogu uporabnikov in vzpodbujanje razvoja in uporabe
kulturno-umetniških digitalnih vsebin.
Namen izgradnje multimedijske mreže
je:
– zagotavljanje brezplačnega javnega
dostopa in uporabe IKT (informacijsko komunikacijske tehnologije) in spleta za vsakogar na področju kulture in umetnosti;
– usposobitev prebivalcev z znanjem in
veščinami, ki so potrebna za delo s sodobnimi informacijskimi tehnologijami in posledično za vključevanje v informacijsko družbo;
– omogočiti kreativno delo z novimi tehnologijami na kulturno-umetniškem področju;
– odpreti nova delovna mesta za nove
zaposlitvene profile;
– razpršiti ponudbo kulturnih dobrin tudi
v regije s posebnimi razvojnimi problemi.
Cilji mreže:
– ustrezna sodobna tehnološka oprema;
– ustrezna infrastruktura in prostorski pogoji;
– omreženje ustreznih kulturnih pod-točk
v posameznih regijah;
– zaposlitev usposobljenih kadrov, ki
združujejo ustvarjalnost in tehnologijo.
2. Naziv in sedež sofinancerjev: Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana
in Ministrstvo za informacijsko družbo, Tržaška 21, Ljubljana.
3. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje programov in vzpodbujanje
zaposlitev v mreži multimedijskih centrov, ki
se bo do leta 2006 postopoma vzpostavila
po vseh dvanajstih statističnih regijah na
ozemlju Republike Slovenije, sofinanciranje
vzpostavitve javno dostopnih točk (JDT) v
teh centrih, ki vključuje nabavo ustrezne IKT

opreme, pripravo načrta in izvedbo ureditve
(ožičenje) ustreznega prostora, namenjenega JDT v naslednjih dvanajstih statističnih
regijah: Pomurska, Podravska, Koroška,
Savinjska, Zasavska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska,
Gorenjska, Notranjsko-kraška, Goriška in
Obalno-kraška.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo vsi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so nevladne kulturne organizacije s
statusom pravne osebe (društva, ustanove
in druge nevladne organizacije) in izjemoma javni zavodi, ki so ustanovljeni kot mladinski kulturni centri. Predlagatelji projekta
so odgovorni nosilci projekta, ki poslovno
in programsko predstavljajo center in so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin
v Sloveniji (obvezno dokazilo: kopija izpiska
iz registra, iz katere je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa – izpisek ne sme
biti starejši od šestih mesecev; v primeru,
da ministrstvo naknadno zahteva originalno
potrdilo, ga mora prijavitelj v zahtevanem
roku prinesti);
– niso že pridobili sredstev Ministrstva
za kulturo in Ministrstva za informacijsko
družbo za isti namen (obvezno dokazilo: originalna izjava o tem, da predlagatelj ni že
pridobil sredstev Ministrstva za kulturo in
Ministrstva za informacijsko družbo za isti
namen);
– zagotavljajo javen, prost in brezplačen
dostop do centra, njegovih dejavnosti in do
sodobne informacijske tehnologije za kreativno delo (obvezno dokazilo: izjava predlagatelja o zagotovitvi javnega, prostega in
brezplačnega dostopa do centra in njegovih dejavnosti vključno s kreativno uporabo
informacijske tehnologije);
– zagotavljajo, da je predlagatelj upravljalec ali najemnik prostorov, kjer bo potekala dejavnost centra (obvezni dokazili: kopija izpiska iz zemljiške knjige, če gre za
lastništvo ali pogodbo z lastnikom o pravici
do uporabe prostorov vsaj za obdobje nadaljnjih 5 let, če gre za najem prostorov ter
prostorov v javni lasti; potrdilo upravnega
organa, da prostor ni v postopku denacionalizacije);
– na lokaciji mora biti zagotovljena stalna prisotnost strokovne osebe za delo z
uporabniki (obvezno dokazilo: izjava o zagotovitvi ter financiranju stalne prisotnosti
usposobljenega mentorja – minimalna zahtevana usposobljenost: poznavanje uporabe interneta, osnovnih uporabniških programov, poznavanje vzpostavitve videokonferenc, ki bo v času delovanja centra stalno
prisoten v prostoru in bo zagotavljal strokovno svetovanje, pomoč pri delu ter nadzor in legalno uporabo opreme in aplikacij);
– zagotovitev, da bo prijavitelj omogočil
dostop do IKT opreme vsaj 6 dni v tednu
vsaj 6 ur dnevno (obvezno dokazilo: izjava
o zagotovitvi dostopa do IKT opreme vsaj 6
dni v tednu vsaj 6 ur dnevno);
– zagotovitev stalnega varovanja opreme
(obvezno dokazilo: izjava o zagotovitvi stalnega varovanja opreme in izjava o zagotovitvi zavarovanja celotne opreme pri zavarovalnici);
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– zagotovljeno financiranje povezave do
svetovnega spleta (obvezno dokazilo: izjava
in potrdilo o zagotovitvi financiranja povezave do svetovnega spleta);
– zagotovitev oskrbe s kulturnimi informacijami (obvezno dokazilo: izjava o zagotavljanju lokalnega mreženja informacij o aktualnih kulturnih dogodkih);
– zagotovitev, da bo prijavitelj nabavil IKT
opremo in storitev ureditve prostora, ki je
predmet tega razpisa, po postopku, določenem v Zakonu o javnih naročilih (Ur.l.RS,
št. 39/00, 102/00 in 30/01) (obvezno dokazilo: izjava o zagotovitvi, da bo IKT oprema in storitev ureditve prostora nabavljena
po postopku, določenem v Zakonu o javnih
naročilih);
– zagotivitev o nabavi IKT opreme, ki je
predmet tega razpisa, v skladu s specifikacijo, določeno v razpisni dokumentaciji, razen v točkah, ki jih posebej obrazložijo v
usreznih prijavnih obrazcih in jih odobri razpisna komisija (obvezno dokazilo: izjava, da
bo nabavljena IKT oprema skladna s specifikacijo v razpisni dokumentaciji);
– zaprošajo le do 50% celotne vrednosti
za program in vzpodbujanje zaposlitev (obvezno dokazilo: izjava, da predlagatelj zaproša do 50% celotne vrednosti za program
in vzpodbujanje zaposlitev);
– zagotovitev, da predlagatelj kandidira
na tem razpisu (PR-MMC-03) le z enim projektom (obvezno dokazilo: izjava o tem, da
predlagatelj na tem razpisu (PR-MMC-03)
kandidira le z enim projektom).
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog. Komisija za
odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog
neupravičenih prijaviteljev, nepopolnih vlog
ter vlog prijaviteljev projektov, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev. Vloge bo zavrglo
Ministrstvo za kulturo s sklepom.
6. Razpisni kriteriji:
Strokovna komisija, ki jo bo ministrica
imenovala v skladu s skupnima dogovoroma med Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za informacijsko družbo, bo pri
presoji upoštevala naslednje kriterije:
– kvaliteta predlaganega programa,
– reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v vodenju in izvedbi
projekta, za obdobje zadnjih treh let,
– vrsta uporabe informacijske tehnologije,
– velikost prostora,
– dostopnost prostora za invalide,
– časovna dostopnost,
– prednostna območja dodeljevanja
spodbud, pomembnih za skladni regionalni
razvoj,
– prednostna območja glede na stopnjo
aktivnosti že delujočih centrov,
– lokacija znotraj statistične regije,
– število prebivalcev občine,
– frekventnost lokacije na dan,
– število javno dostopnih računalnikov v
JDT,
– gostota javno dostopnih točk v regiji,
– kvaliteta finančnega načrta,
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.
7. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja projektov:
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami

in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni
dokumentaciji. Najvišje število prejetih točk
za 15 splošnih kriterijev je 75 (0-45 = nezadovoljivo; 46-60= zadovoljivo; 61-75=kakovostno). Vsak od njih je ocenjen s točkami v
razponu od 0 do 5, podrobna razvrstitev je
navedena v razpisni dokumentaciji. Izbrani
bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire
ovrednoteni najvišje oziroma ocenjeni z oceno Kakovostno. V primeru, da se po strokovni presoji na prva mesta uvrsti več prijaviteljev iz iste regije, bodo sredstva odobrena le najvišje uvrščenemu iz te regije. Drugi
sofinancirani prijavitelj pa bo najvišje uvrščeni iz druge regije. Komisija si pridržuje
pravico, da si v primeru izbora ogleda najbolje ocenjene štiri lokacije in sprejme končno odločitev na podlagi ogleda na terenu.
8. Predvidena sredstva
V okviru tega javnega razpisa je na voljo
18,000.000 SIT Ministrstva za kulturo, namenjenega financiranju programa in vzpodbujanju zaposlitev v centru in 20,000.000
SIT Ministrstva za informacijsko družbo namenjenega financiranju IKT opreme (maks.
višina sredstev na prejemnika je 8,5 mio
SIT, od tega maks. 800.000 SIT za projekt
in izvedbo ureditve prostora). Iz razpoložljivih sredstev bomo v letu 2003 financirali
okvirno 2-4 centra z že vzpostavljenimi
osnovnimi infrastrukturnimi pogoji in z že
uvedeno dejavnostjo na tem področju.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2003
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto
2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/2).
Projekti morajo biti zaključeni do 15. 10.
2003.
10. Razpisni rok
Razpis se prične 6. 6. 2003 in zaključi
7. 7. 2003.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce;
– prilogo »izjave predlagatelja o izpolnjevanju splošnih pogojev«
– ocenjevalne liste;
– spefikacija IKT opreme.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
Ministrstva za kulturo med uradnimi urami.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstev
http://www.gov.si/mk, http://mid.gov.si/,
na spletni strani Ministrstva za kulturo najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z
izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij, ipd.).
Ministrstvo za kulturo je dolžno na pisno
zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
12. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana, do 7. 7. 2003
oziroma najkasneje na ta dan oddana na
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pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na sprednji strani: Ne
odpiraj! – Prijava na razpis za multimedijske
centre 2003 z oznako PR-MMC-03.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
7. 7. 2003 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije. Dopolnjevanje vloge ali delov vloge je možno le v
razpisnem roku za oddajo vlog z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in dopolnitve vlog;
– nepopolne vloge in dele vlog.
13. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij: Vilma Štritof Čretnik, MK, vilma.stritof-cretnik@gov.si in mag. Samo Zorc, MID,
samo.zorc@gov.si.
Dodatne informacije so na voljo v času
uradnih ur na sedežu Ministrstva za kulturo,
Cankarjeva
5,
1000
Ljubljana,
tel. 01/478-59-57, faks 01/478-59-02,
kontaktna oseba: Vilma Štritof-Čretnik, ali
glede vprašanj v zvezi z IKT opremo na sedežu Ministrstva za informacijsko družbo,
Tržaška
21,
1508
Ljubljana,
tel. 01/478-83-64, faks 01/478-83-75,
kontaktna oseba mag. Samo Zorc.
14. Uradne ure in vpogled v razpisno
dokumentacijo
Uradne ure ministrstev so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure, po
telefonu in elektronskih medijih ministrstev
pa vsak ponedeljek, sredo in petek od 9.
do 11. ure.
Zainteresiranim osebam je omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču
Ministrstva za kulturo (Cankarjeva 5, 1000
Ljubljana), kot je navedeno pod točko 11.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo za kulturo bo predlagatelje o
izidu razpisa obvestilo najkasneje v enem
mesecu po zaključku odpiranja vlog, ki se
bo začelo 10. 7. 2003.
Ministrstvo za kulturo bo izbralo predloge kulturnih projektov multimedijskih centrov po postopku, kot ga določa Pravilnik o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa in
največ do vrednosti, določene v tem razpisu in z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 200/03
Ob-95558
Na podlagi Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 35/01 in 54/02 – sklep US, v nadaljevanju: ZMed), Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev (Uradni list RS, št. 52/03, v
nadaljevanju: uredba) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
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razpisa (Uradni list RS, št. 6/03) Ministrstvo
za kulturo objavlja
redni letni javni projektni razpis
za sofinanciranje ustvarjanja
programskih vsebin in razvoja tehnične
infrastrukture na področju medijev v
letu 2003 (PR-MED-03)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo RS, Cankarjeva 5, Ljubljana.
1. Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje ustvarjanja:
– programskih vsebin tiskanih medijev
ter radijskih programov
– programskih vsebin, namenjenih slepim in gluhonemim, v njim prilagojenih tehnikah,
– tehnična infrastruktura na področju
medijev iz 4. člena ZMed.
Programske vsebine so zlasti: tematski
članki, feljtoni, analize, reportaže in druge
vsebine, primerne za objavo v tiskanih medijih, radiofonske oddaje, radijske igre, literarne radijske oddaje, izobraževalne, znanstvene, ekološke in podobne radijske oddaje.
2. Razpisna področja:
2.1 programske vsebine tiskanih medijev,
2.2 programske vsebine radijskih programov,
2.3 programske vsebine, namenjene
slepim v njim prilagojenih tehnikah,
2.4 programske vsebine, namenjene
gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah,
2.5 razvoj ustrezne tehnične infrastrukture za razširjanje programskih vsebin iz
točk 2.3 in 2.4,
2.6 razvoj tehnične infrastrukture medijev,
2.7 razvoj tehnične infrastrukture neodvisnih producentov avdiovizualnih del,
2.8 razvoj oziroma nadgradnja tehnične
infrastrukture operaterjev.
Projekti od točke 2.1 do vključno 2.4 se
sofinancirajo v največ 80% deležu iz sredstev državnega proračuna.
Za projekte od točke 2.5 do vključno
2.8 je določen 40% delež sofinanciranja s
sredstvi iz državnega proračuna (oziroma
35% delež sofinanciranja v osrednji slovenski statistični regiji) z možnim povečanjem
za 15 odstotnih točk v primeru malih in srednjih podjetij ter obveznost ohraniti investicije najmanj pet let po zaključku investicij.
Prejemnik sredstev mora prispevati najmanj
25% vrednosti investicije.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
a) za sofinanciranje programskih vsebin
se lahko prijavijo:
3.1 izdajatelji tiskanih medijev ter radijskih programov po ZMed (v nadaljnjem besedilu: izdajatelji).
Predlagatelji ne smejo kandidirati na tem
razpisu z istimi projekti, s katerimi kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu Ministrstva za kulturo.
Posamezni predlagatelj lahko prijavi največ 3 projekte za sofinanciranje programskih vsebin.
Najvišja vrednost posameznega projekta za programske vsebine lahko znaša
3,000.000 SIT.
Predlagano delo mora izdajatelj razširjati
prek svojega medija.
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Izdajatelji morajo biti vpisani v razvid medijev v skladu z ZMed.
Izdajatelji radijskih programov morajo
imeti urejena avtorskopravna razmerja s kolektivnimi organizacijami v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l.
RS, št. 21/95, 9/01 in 30/01).
b) za sofinanciranje razvoja tehnične infrastrukture se lahko prijavijo:
3.2 izdajatelji,
3.3 izdajatelji televizijskih programov,
3.4 neodvisni producenti avdiovizualnih
del po ZMed,
3.5 operaterji po ZMed.
Predlagatelji ne smejo kandidirati na tem
razpisu z istimi projekti, s katerimi kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu Ministrstva za kulturo.
Posamezni predlagatelj lahko prijavi največ 1 projekt za sofinanciranje tehnične infrastrukture.
Najvišja vrednost posameznega projekta za razvoj tehnične infrastrukture lahko
znaša 4,000.000 SIT.
Izdajatelji pod točkama 3.2 in 3.3 morajo biti vpisani v razvid medijev v skladu z
Zmed.
c) za sofinanciranje programskih vsebin,
namenjenih slepim in gluhonemim, v njih
prilagojenih tehnikah, ter razvoja ustrezne
tehnične infrastrukture za njihove potrebe
se lahko prijavijo:
3.6 Organizacije slepih in gluhonemih,
ki imajo podeljen status društva, ki deluje v
javnem interesu na področju kulture ter delujejo na celotnem področju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: organizacije
slepih in gluhonemih).
Predlagatelji ne smejo kandidirati na tem
razpisu z istimi projekti, s katerimi kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu Ministrstva za kulturo.
4. Merila in kriteriji
4.1 Pri izboru programskih vsebin bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje:
4.1.1 Temeljna merila in kriteriji
– kvaliteta, izvirnost, komunikativnost in
aktualnost avtorskega pristopa,
– pomen projekta za razvoj slovenske
kulture in jezika,
– pomen realizacije v projektu predlaganih programskih vsebin za raznolik razvoj
slovenske medijske krajine,
– pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete,
– pomen za uresničevanje pravice do
javnega obveščanja in objektivne obveščenosti.
4.1.2 Prednostni kriteriji:
– ali predlagatelj zagotavlja višji odstotek pokrivanja stroškov iz lastnih in ostalih
virov,
– ali je predlagatelj projektov z ekonomsko šibkega, razvojno omejevanega ali območja s strukturnimi problemi,
– ali je vsebina projekta tehtno in vsebinsko utemeljena ter obrazložena,
– ali gre za projekt, ki mu ni mogoče
pripisati komercialnega namena oziroma namena ustvarjanja dobička,
– ali objava programske vsebine vzpodbuja kulturo javnega dialoga,
– ali je objava programske vsebine pomembna za utrjevanje pravne in socialne
države,

– ali je projekt pomemben za razvoj izobraževanja in znanosti,
– ali prijavitelj za ta projekt ne kandidira
za pridobitev sredstev pri drugih ministrstvih.
4.2 Pri izboru projektov razvoja tehnične
infrastrukture bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje:
4.2.1 Temeljni kriteriji in merila:
– pomen predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za enakomeren razvoj
medijev na celotnem območju države,
– pomen predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za državo oziroma za
posamezno regijo ali lokalno skupnost,
– izpolnjevanje minimalnih tehničnih
standardov.
4.3 Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje. Projekti bodo financirani po vrstnem
redu od najvišjega števila točk navzdol, do
porabe sredstev.
4.3.1 Uporaba kriterijev za sofinanciranje programskih vsebin
Povzetek načina ocenjevanja projektov:
temeljna merila in kriteriji ter prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Vsak od petih temeljnih kriterijev je ocenjen od 5 -1. Vsak od osmih prednostnih
kriterijev ima 1 točko. Najvišje število prejetih točk za pet temeljnih kriterijev in osem
prednostnih kriterijev je 297 točk.
4.3.2 Uporaba kriterijev za sofinanciranje razvoja tehnične infrastrukture
Vsak od temeljnih kriterijev je ocenjen
od 5 – 1. Najvišje število prejetih točk za tri
temeljne kriterije je 135 točk.
Svet za medije (komisija) si pridržuje pravico do spremembe zneska predvidenih
sredstev za sofinanciranje programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture glede
na število prijav.
4.4 Obvezne priloge
Obrazcu je treba priložiti:
4.4.1 za sofinanciranje programskih vsebin:
– dokazilo o registraciji (npr. kopija izpiska iz sodnega registra; odločba o vpisu v
register društev; dokazilo o vpisu v vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov,…),
– reference avtorja, neodvisnega producenta, izdajatelja in operaterja,
– obširnejšo vsebinsko obrazložitev
predloga, s katero predlagatelj utemelji
ustrezanje projekta vsem razpisnim pogojem ter merilom in prednostnim kriterijem,
– dokazila o zagotovljenih finančnih virih,
– dokazilo predlagatelja – izdajatelja radijskih programov o urejenosti pravnih razmerij s kolektivnimi organizacijami iz točke
1. do 5. prvega odstavka 147. člena ali tretjega odstavka 159. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah,
– izjavo številka 1 glavnega avtorja, da
soglaša z navedenimi podatki, če ni sam
predlagatelj projekta,
– izjavo številka 2, da predlagatelj z istim
projektom ne kandidira na drugem javnem
razpisu Ministrstva za kulturo,
– izjavo številka 3, da bo izdajatelj projekt razširjal preko svojega medija,
– izjava številka 4 izdajatelja, ki kandidira na razpisnih področjih pod točkami od
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2.1 do vključno 2.4, da na kakšnem drugem ministrstvu za projekt ni prejel sredstev, oziroma koliko sredstev je že prejel ali
zanje kandidira.
4.4.2 za sofinanciranje razvoja tehnične
infrastrukture:
– dokazilo o registraciji,
– investicijski program (finančna konstrukcija projekta),
– izjavo številka 2, da predlagatelj z istim
projektom ne kandidira na drugem javnem
razpisu Ministrstva za kulturo,
– dokazilo o zagotavljanju lastnega deleža pri investiciji,
– izjava številka 5 o statusu neodvisnega producenta.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjena za razpis je:
– 28,100.000 SIT za programske vsebine tiskanih medijev in programske vsebine
radijskih programov,
– 10,000.000 SIT za razvoj tehnične infrastrukture na področju medijev,
– 16,536.000 SIT za programske vsebine in razvoj tehnične infrastrukture namenjene slepim v njim prilagojenih tehnikah,
– 14,532.000 SIT za programske vsebine in razvoj tehnične infrastrukture namenjene gluhim in gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2003 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za
leto 2003 in 2004 (Uradni list RS,
št. 118/02).
Za projekte, za katere sta v skladu s
predpisi, ki urejajo javne finance, predvideni dve izvedbeni fazi, je možno dvoletno
sofinanciranje.
7. Razpisni rok: razpis se prične 6. 6.
2003 in zaključi 7. 7. 2003.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– razpisne obrazce (prijavni list, opis projekta, finančna konstrukcija projekta, viri pokrivanja stroškov),
– izjave št. 1 do št. 5,
– ocenjevalne liste.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
Ministrstva za kulturo med uradnimi urami
(vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure
ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do
16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za
kulturo http://www.gov.si/mk, kjer najdejo
tudi vse ostale podatke, povezano z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij,…).
Ministrstvo za kulturo je dolžno na pisno
zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
9. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji. Za vsak posamezen projekt mora predlagatelj izpolniti prijavni obrazec in prijavo predložiti v ločenem
ovitku. Vloga mora biti predložena na na-

slov: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana, do
7. 7. 2003 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z oznako na prednji strani:
Ne odpiraj – Prijava na razpis 2003
(PR-MED-03).
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
predlagatelja: naziv in naslov oziroma sedež.
Vloge, ki bodo prispele po datumih iz
prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne. Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse
prepozne, nepopolne in vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba ter vloge predlagatelja, ki bo prijavil več projektov kot je določeno s tem razpisom za posamezna razpisna
področja.
Za nepopolno se šteje vloga ali del vloge, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil: Marko Jenšterle,
tel. 01/478-25-07, elektronska pošta: marko.jensterle@gov.si,
Damir
Čopi,
tel. 01/478-26-79, elektronska pošta: damir.copi@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih Ministrstva za kulturo so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
11. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču Ministrstva
za kulturo (Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana),
kot je navedeno pod točko 10.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo za kulturo bo predlagatelje o
izidih razpisa obvestilo najkasneje v roku
45 dni po zaključku odpiranja vlog, ki bo
dne 9. 7. 2003.
Ministrstvo za kulturo
Št. 200/03
Ob-95559
Na podlagi Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 35/01 in 54/02 – sklep US), Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije (Uradni list RS, št. 52/03, v nadaljevanju: uredba) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 6/03) Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
redni letni javni razpis
za sofinanciranje projektov iz
proračunske postavke za avdiovizualne
medije v letu 2003 PR – AVP – 03
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo RS, Cankarjeva 5, Ljubljana.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje projektov slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena Zakona o medijih (Ur. l. RS, št. 35/01; v
nadaljevanju: zakon) in v skladu z Uredbo o
merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Ur. l. RS št. 105/01)
2. Pomen izrazov
Projekt avdiovizualnega dela je po vsebini zaključena celota, ki je dostopna javnosti in ustreza umetniškim, kulturnopolitičnim,
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strokovnim in drugim kriterijem. Podrobnejšo opredelitev projekta je moč razbrati iz
prijavnega obrazca.
3. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta dosega do 80% vseh
predvidenih stroškov. Dodeljena sredstva se
lahko porabijo za pokrivanje stroškov izdelave slovenskih avdiovizualnih del, kot je določeno v Uredbi o merilih oziroma pogojih
za določitev slovenskih avdiovizualnih del.
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 57 milijonov
tolarjev.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– neodvisni producenti avdiovizualnih
del, in
– izdajatelji televizijskih programov,
ki so registrirani za produkcijo avdiovizualnih del (obvezno dokazilo: kopija izpiska
iz registra, iz katere je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti (izpisek ne sme biti starejši od 90 dni).
Predlagatelji morajo priložiti zagotovilo,
da bodo njihovi projekti dostopni javnosti
(originalna izjava izdajatelja televizijskega
programa, da bo v primeru izbora projekta
zagotovil javno predvajanje).
Predlagatelji morajo v razpisni dokumentaciji navesti predvidene druge finančne vire za pokritje preostalega deleža (obvezno
dokazilo: originalna izjava sofinancerja).
Predlagatelji ne morejo kandidirati na
tem razpisu z istimi projekti, s katerimi kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu ministrstva.
6. Projektom neodvisnih producentov
avdiovizualnih del je predvidoma namenjeno 70% razpoložljivih sredstev.
7. Splošni razpisni kriteriji:
Pri izboru med predlaganimi projekti bo
ministrstvo upoštevalo predvsem naslednje
splošne programske kriterije:
– izvirnost avtorskega pristopa,
– tematsko pestrost,
– vizualno zanimivost,
– komunikativnost.
8. Prednostni razpisni kriteriji:
Kot prednostne kriterije bo ministrstvo
upoštevalo:
– prednostni sklop predstavlja produkcija dokumentarnih avdiovizualnih del, prednostna zvrst pa vsebine za otroke in mladino,
– aktualnost tematike,
– pomen projekta za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete,
– pomen projekta za uveljavljanje slovenske avdiovizualne kulture doma in/ali v mednarodni javnosti,
– projekte mladih avtorjev, ki obetajo izvirno in profesionalno izvedbo in s tem širijo
slovenski ustvarjalni prostor,
– odmevnost predlagateljevih že realiziranih projektov.
9. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja projektov:
splošni in prednostni razpisni kriteriji so
ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih
listih dostopni v razpisni dokumentaciji.
Najvišje število prejetih točk za štiri
splošne kriterije (izvirnost, tematska
pestrost, vizualna zanimivost, komunikativnost) je 20 točk. Vsak od štirih kriterijev je
ocenjen s točkami od 5-1. Vsak od ugotov-
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ljenih prednostnih kriterijev je ocenjen z eno
točko. Najvišje skupno število točk je 162.
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje.
Dokončni izbor bo opravljen tudi v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
10. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo za področje, ki je
predmet razpisa, imenuje ministrica.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.
11. Rok za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2003.
12. Razpis se začne 6. 6. 2003 in se
zaključi 7. 7. 2003.
13. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezne projekte,
– formular finančnega predračuna,
– izjavi (št. 1 in št. 2),
– ocenjevalni list.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku po začetku razpisa
dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi
na
spletni
strani
ministrstva
http://www.gov.si/mk.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo
Zainteresirane osebe lahko pogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Cankarjeva 5, 1000, Ljubljana).
15. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji. Za vsak posamezen projekt mora predlagatelj izpolniti prijavni obrazec in prijavo predložiti v ločenem
ovitku. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Cankarjeva
5, 1000 Ljubljana do 7. 7. 2003, oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z
oznako na prednji strani: Ne odpiraj – PR –
AVP – 3. Na hrbtni strani ovitka mora biti
navedba predlagatelja: naziv in naslov oziroma sedež.
Vloge, ki bodo prispele ali bodo datirane po datumu iz prejšnjega odstavka, se
bodo štele za prepozne.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne,
nepopolne in vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba.
Za nepopolno se šteje vloga ali del vloge, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
16. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij
in
pojasnil:
Tone
Frelih,
tel. 478-25-08,
elektronska
pošta:
Tone.Frelih@gov.si.
17. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v 45 dneh po zaključku odpiranja vlog, ki bo 9. 7. 2003.
Ministrstvo za kulturo
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Št. 423-20/2003-3
Ob-95522
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2003 in 2004
(Uradni list RS, št. 118/02) in Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/03)
objavlja Ministrstvo za zdravje
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov varovanja in krepitve zdravja
v letih 2003/04
I. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je izbira programov in projektov varovanja in krepitve zdravja, ki jih bo v letih 2003/04 sofinanciralo
Ministrstvo za zdravje. Ministrstvo bo programe izvajalcev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, ocenilo glede na postavljena
merila za izbor in v skladu z razpoložljivimi
sredstvi odločilo o načinu ter višini sredstev, s katerimi bo izbrane programe sofinanciralo.
II. Predmet razpisa:
A) programi varovanja in krepitve zdravja
povezani z zmanjševanjem rabe alkohola ali
tobaka (spodbujanje zdravega načina življenja brez alkohola ali brez tobaka),
B) programi varovanja in krepitve zdravja
z gibanjem in zdravo prehrano,
C) razvojni in inovativni projekti.
III Orientacijska vrednost sredstev razpisa
Orientacijska vrednost sredstev razpisa
je 120,000.000 tolarjev.
IV. Letna zagotovitev in poraba sredstev
Ministrstvo bo zagotovilo izbranim programom 50% razpisanih sredstev v letu
2003 in 50% v letu 2004. Sredstva morajo
biti porabljena do 30. oktobra v tekočem
letu, razen v primerih, ko ministrstvo soglaša s kasnejšo porabo sredstev.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
Na razpis se lahko prijavijo:
A) javni zavodi,
B) društva in ustanove,
C) nevladne organizacije.
Vsi ponudniki morajo:
1. prijaviti program, ki je predmet razpisa,
2. program izvajati v Republiki Sloveniji,
3. biti registrirani in predložiti potrdilo o
registraciji,
4. predložiti zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo o delu prijavitelja programa, ki ga je potrdil ustrezen organ javnega
zavoda, društva, nevladne organizacije ali
ustanove,
5. imeti izdelano finančno konstrukcijo
za program/projekt, ki ga prijavljajo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev
iz drugih virov.
VI. Izhodišča za pripravo in izvedbo predloženih programov
Program ali projekt, s katerim ponudniki
kandidirajo na javni razpis, mora:
– biti nacionalnega ali regionalnega pomena,
– biti interdisciplinaren in medinstitucionalen,

– biti strokovno utemeljen,
– biti zasnovan dolgoročno,
– pritegovati ljudi in spodbujati njihovo
odgovornost in sodelovanje v skrbi za lastno zdravje, kot tudi zdravje ostalih prebivalcev,
– vključevati različne partnerje na različnih ravneh v okolju, kjer se program/projekt izvaja,
– biti usmerjen v informiranje, ozaveščanje in izobraževanje prebivalcev oziroma posameznih ciljnih skupin in spreminjanje zdravju škodljivih vedenjskih vzorcev.
A) Programi varovanja in krepitve zdravja
v zvezi z rabo alkohola in tobaka
Škodljive posledice rabe alkohola in tobaka predstavljajo v Sloveniji enega ključnih javno zdravstvenih problemov. Vplivajo
ne le na slabše zdravje posameznikov (v
smislu zmanjšanega telesnega, psihičnega
in socialnega funkcioniranja), temveč se negativno odražajo tudi na socialnem in ekonomskem področju ter slabijo razvojne potenciale posameznikov in celotne družbe.
Na podlagi zgornje ugotovitve je namen
razpisa spodbuditi oblikovanje programov
in projektov, ki bodo med posameznimi starostnimi ali družbenimi skupinami prispevali
k zmanjševanju rabe alkohola ali tobaka in
zmanjševanju škodljivih posledic rabe alkohola ali tobaka.
B) Programi varovanja in krepitve zdravja z gibanjem in zdravo prehrano
Aktivni življenjski slog, ki vključuje tudi
gibanje in zdravo prehranjevanje je pomemben varovalni dejavniki zdravja in vse pogosteje tudi način, ki pri nekaterih kroničnih
boleznih lahko tudi brez farmakoloških sredstev izboljša zdravstveno stanje. Prisotnost
dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni, povezanih s prehrano, načinom
prehranjevanja in gibanjem je pri prebivalcih Slovenije visoka. Namen razpisa je izbira programov in projektov za osveščanje
vseh starostnih skupin potrošnikov o načelih zdrave, uravnotežene prehrane, uveljavljanje zdravih prehranskih navad z vidika pravilne izbire živil in biološke sestave hrane,
ter zagotavljanje možnosti in pogojev za to.
Programi in projekti morajo hkrati spodbujati in ozaveščati ljudi tudi o aktivnem življenjskem slogu in pomenu gibanja za zdravje. Cilj je povečati delež ljudi, ki se zdravo
prehranjuje in so obenem zmerno telesno
aktivni v vseh starostnih obdobjih.
C) Razvojni in inovativni projekti
Cilj ministrstva za zdravje je vzpodbuditi
izvajanje razvojnih in inovativnih (pilotskih)
projektov, ki obravnavajo posamezne pomembne javnozdravstvene probleme v luči
širših socialnih, ekonomskih, okoljskih in
vedenjskih dejavnikov in so usmerjeni v
zmanjševanje le teh.
VII. Merila za izbor
1. Pomen in relevantnost metod in kvaliteta predlaganih postopkov (izhodišča za
uporabo predlaganih metod):
– program temelji na oceni stanja na
podlagi podatkov študij in raziskav,
– program je strokovno in teoretično utemeljen,
– metode dela v programu zagotavljajo
doseganje ciljev.
2. Sodelovanje med partnerji v programu:
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– program ima ustrezno multidisciplinarno in multiinstitucionalno kadrovsko zasedbo.
3. Celovitost predloženega programa:
– razvoj metodologij in modelov,
– izvedba javne razprave, okrogle mize,
srečanja, prireditve,
– priprava, tisk, distribucija informacijskih in izobraževalnih gradiv,
– implementiran pilotni inovativni pristop,
– izvedba izobraževanj,
– medijska kampanja.
4. Implementacija rezultatov in opaznost
akcije (kako razširiti in uporabiti rezultate
programa med uporabnike oziroma ciljno
publiko, laično in strokovno javnost?):
– uporabniki (ciljna skupina) programa
so strokovno opredeljeni,
– uporabniki so vključeni v načrtovanje
in izvedbo programa,
– prostovoljci so vključeni med izvajalce
programa.
5. Evalvacija programa (kako se lahko
pričakovane rezultate ovrednoti?):
– program ima opredeljen ustrezen način evalvacije,
– uporabniki so vključeni v evalvacijo
učinkov programa.
6. Dodana vrednost in izvirnost:
– program/projekt se navezuje na obstoječe dosežke na tem področju, ali predstavlja dodano vrednost,
– ponuja izvirnost v pristopih.
7. Vpliv na zmanjševanje razlik v zdravju:
– program/projekt ima za cilj zmanjševanje regionalnih razlik, razlik med spoloma
ali med obrobnimi skupinami prebivalstva.
8. Razvitost področja/regije, kjer se program/projekt izvaja:
– upošteva se indeks človekovega razvoja.
9. Usklajenost načrta financiranja z ozirom na vrsto dela, ki ga bodo opravljali posamezni izvajalci programa:
– program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov,
– višina stroškov storitev se giblje v okviru realnih primerljivih postavk,
– stroški programa glede na število uporabnikov niso bistveno višji od stroškov v
istovrstnih programih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno glede na cilje in
druge posebnosti programa.
Programi/projekti bodo ocenjeni v skladu z zgoraj navedenimi merili. Vsako posamezno merilo je ovrednoteno največ z 10
točkami. Maksimalno možno število točk na
osnovi devetih meril je 90.
VIII. Pogoji za dodelitev sredstev
1. Izločene bodo nepopolne vloge ter
programi/projekti, ki niso predmet razpisa.
Področji pod B se morata povezovati.
2. Med pričakovane programe in projekte ne sodijo tisti programi in aktivnosti, ki so
sestavni del letnega programa prijavitelja in
so hkrati že v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih sredstev ter
strokovna srečanja, strokovni založniški projekti, programi/projekti, ki jih prijavitelji tržijo in investicijski projekti.
3. Program, ki bo maksimalno ocenjen,
lahko prejme sredstva v višini do največ 70%
sredstev prijavljenega programa, posamezen prijavitelj pa do največ 20% vseh razpisanih sredstev.

4. Za pripravo, izvajanje in evalvacijo prijavljenega programa/projekta, bo ministrstvo sofinanciralo stroške, specificirane
pod točko 4.2. v razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo bo na tej osnovi sofinanciralo najbolje ocenjene programe po točkovnem vrstnem redu do porabe razpisanih
sredstev.
Minister bo na osnovi predloga strokovne komisije sprejel sklep o sofinanciranju
posameznih programov, na podlagi sklepa
pa bo sklenjena pogodba o sofinanciranju
za leti 2003/04, s katero postane izvajalec
pooblaščen in zadolžen za racionalno namensko porabo sredstev na način, ki bo
omogočal izvedbo prijavljenega programa.
IX. Obvezni dokumenti in oblika ponudbe
1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na
razpisnem obrazcu PZ 2003/04 “Prijava na
javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja v letih 2003/04”.
Razpisna dokumentacija (obrazec PZ
2003/04, vzorec pogodbe s priloženo disketo) je ponudnikom na voljo v glavni pisari
Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 22, vsak delovnik med 8. in 15. uro oziroma na spletnem
naslovu: http://www.gov.si/mz v rubriki
Javni razpisi.
2. Popolna ponudba vsebuje naslednje
dokumente:
a) prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu PZ 2003/04 z vsemi zahtevanimi podatki,
b) podroben opis programa,
c) odločbo ali sklep o registraciji,
d) zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo o delu prijavitelja programa, ki ga je
potrdil ustrezen organ javnega zavoda, društva, ustanove ali nevladne organizacije,
e) vzorec pogodbe, izpolnjen z vsemi
podatki prijavitelja, podpisan in opremljen z
žigom.
3. Obrazec PZ-2003/04 in izpolnjen
vzorec pogodbe morata biti izpolnjena v
Wordovem urejevalniku besedil (´97 ali novejši) in priložena v papirni in elektronski
obliki (3.5" HD disketa DOS formata) k prijavi na razpis!
Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo
izločene vse ponudbe, ki ne bodo oddane na
predpisanem obrazcu v zahtevani obliki.
4. Za informacije v zvezi z razpisom sta
prijaviteljem med 10. in 11. uro vsak dan na
voljo tel. 01/478-60-82 in 01/478-60-38.
X. Predložitev ponudb
1. Ponudbo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite po pošti ali oddajte v glavni
pisarni Ministrstva za zdravje in sicer v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za zdravje,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, označeno z
oznako “Ne odpiraj – vloga” in “Javni razpis
PZ 2003/04”.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
prijavitelja!
Vsak posamezni program je treba skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v
posebni kuverti, označeni na način, predpisan v tej točki.
2. Rok za oddajo ponudb je 4. 7. 2003.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je prispela po pošti oziroma je
bila oddana v glavni pisarni Ministrstva za
zdravje najkasneje do 14. ure 4. 7. 2003.
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Nepravočasno prispele ali nepravilno označene ponudbe strokovna komisija ne bo
obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijaviteljem.
XI. Odpiranje ponudb
Odpiranje prejetih ponudb bo 7. 7. 2003
in ne bo javno.
XII. Izid razpisa
Prejemniki bodo o izboru programov obveščeni v roku 30 dni od dneva, ko bo končano odpiranje ponudb.
Ministrstvo za zdravje
Št. 404-03-31/2003
Ob-95660
Na podlagi 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/02), v skladu s Pravilnikom o postopku za izvrševanje proračuna in na podlagi 4. in 5. člena Pravilnika o koncesiji za
izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03)
minister za šolstvo, znanost in šport objavlja
javni razpis
o koncesiji za izvajanje javne službe na
področju raziskovalne dejavnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež koncedenta: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.
2. Predmet koncesije: predmet javnega
razpisa je dostava predlogov raziskovalnih
programov in infrastrukturne dejavnosti za financiranje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo v raziskovalnih
organizacijah in nimajo statusa javne raziskovalne organizacije. Področja državno izraženega interesa za financiranje javne službe se
nanašajo na naravoslovno matematične,
tehniške, medicinske, biotehniške, družboslovne in humanistične vede.
3. Vir financiranja in obseg koncesionarne raziskovalne dejavnosti: obseg razpoložljivih sredstev je opredeljen s proračunom
Republike Slovenije za leto 2004. Realizacija tega razpisa je predvidena v obsegu
ca. 100.000 letnih raziskovalnih ur, oziroma predvidena orientacijska vrednost sredstev v višini 750,000.000 SIT.
4. Začetek in čas trajanja koncesije ter
način plačila: začetek izvajanja financiranja
koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti je l. 2004. Sredstva bodo dodeljena za leto 2004 za izvedbo aktivnosti v letu 2004. Plačilo se bo izvedlo na podlagi pogodb. Pogodbe s koncesionarji bodo sklenjene za petletno obdobje.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je pravna oseba, vpisana v evidenco ministrstva;
– da izpolnjuje pogoje po zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti ter po izvršilnih predpisih, izdanih na podlagi tega zakona za opravljanje dejavnosti, za katero se
razpisuje koncesija;
– da zagotavlja zaposlitev zadostnega števila raziskovalcev oziroma strokovnih in tehničnih delavcev ter zagotavlja ustrezno vodenje izvajanja koncesionarne dejavnosti;
– da ima ustrezno opremo, prostore in
infrastrukturo za podporo izvajanja koncesionarne raziskovalne dejavnosti;
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– da zagotavlja kakovostno izvajanje koncesionarne raziskovalne dejavnosti.
6. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje
koncesionarne raziskovalne dejavnosti, ki
je predmet koncesije:
– izpis iz evidence ministrstva;
– število in seznam zaposlenih raziskovalcev oziroma strokovnih in tehničnih sodelavcev;
– opis ustrezne opreme, prostorov in infrastrukture;
– dolgoročne raziskovalne usmeritve.
7. Rok za prijavo na razpis
Ne glede na način prenosa morajo vloge
prispeti v glavno pisarno ministrstva najkasneje do četrtka, 10. julija 2004 do 12. ure.
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj. Prijava na
razpis za koncesijo za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti«;
– naslov ministrstva in
– naslov vlagatelja,
– v vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne
odpiraj – Prijava na razpis za razpis za koncesijo za izvajanje javne službe na področju
raziskovalne dejavnosti« je lahko samo ena
vloga.
8. Dokumentacija za prijavo na razpis:
Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis mora vsebovati naslednje dokumente:
– Obrazec K-MŠZŠ/2004: prijava na
Javni razpis o koncesiji za izvajanje javne
službe na področju raziskovalne dejavnosti;
– Obrazec B-MŠZŠ/2004: raziskovalni
program (za vsak raziskovalni program posebej);
– Obrazec C-MŠZŠ/2004: infrastrukturna dejavnost (za vsako infrastrukturno skupino posebej);
– Priloga št. 1: glavni dosežki raziskovalcev programske skupine;
– Priloga št. 2: izpis bibliografije iz COBISS-a oziroma za področje medicine iz baze IBMI za obdobje od vključno 1998 dalje,
posebej za vodjo programske skupine in
posebej za ostale člane programske skupine;
– Priloga št. 3: dokazila o odmevnosti
(citiranosti) za obdobje zadnjih 10 let od
1993 naprej, posebej za vodjo programske
skupine in posebej za ostale člane programske skupine.
– Zapisniki pristojnih organov RO o izvolitvah v nazive znanstveni svetnik, višji znanstveni sodelavec in znanstveni sodelavec
od vključno 1999 naprej.
9. Datum odpiranja vlog: javno odpiranje
vlog bo v petek, 11. julija 2003 ob 9. uri, na
Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Urad
za znanost, Trg OF 13, Ljubljana.
10. Kriterije in merila za izbiro med ponudbami: kriteriji in merila za izbiro so določeni v Pravilniku o vrednotenju kakovosti in
financiranju programa dela JRO (Uradni list
RS, št. 52/98, 67/98, 72/98, 102/01 in
47/03).
11. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje do
12. 12. 2003.
12. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: na podlagi predloga podelitve koncesije, ki ga pripravijo strokovna telesa mini-
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strstva za področje raziskovalne in razvojne
dejavnosti, minister za šolstvo, znanost in
šport izda odločbo o podelitvi koncesije.
13. Informacije o razpisu: zainteresirani
dobijo informacije o razpisu na Ministrstvu za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana oziroma na telefonski številki 478-46-00.
Odgovorne osebe za posredovanje informacij so: za naravoslovno matematične vede
Vanja Rodič, za tehniške vede dr. Boris Pukl,
za medicinske vede Marko Belavič, za biotehniške vede Stojan Pečlin, za družboslovne
vede Alja Kastelic Primc in za humanistične
vede Mateja Gašpirc.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
Ob-95484
Rezultat javnega razpisa št. 001/2003
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 31 z dne 28. 3. 2003, Ob-90933 je
naslednji:
Javni razpis AV 001/2003, objavljen v
Ur. l. RS, št. 31 z dne 28. 3. 2003, je neuspešen. Na javni razpis je naročnik pridobil devet pravočasnih ponudb od katerih
osem ponudb ni imelo vseh zahtevanih sestavin ponudbe, ena ponudba pa vsebinsko
ni bila ustrezna. Naročnik razpisa z oznako
AV 001/2003 ni izbral nobenega ponudnika, ker ni pridobil nobene pravilne in ustrezne ponudbe.
RTV Slovenija
Javni zavod
Ob-95247
Javni razpis
za podelitev priznanj Stanka Bloudka
za leto 2003
Na podlagi Zakona o Bloudkovih priznanjih (Uradni list RS, št. 56/94) in Pravilnika
o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih
priznanj (Uradni list RS, št. 46/98) pozivamo organe in organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije - Združenje
športnih zvez, nacionalne in druge športne
zveze, športna društva), druge organizacije
ter posameznike, da predlagajo kandidate
za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za leto 2003.
Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo
za delo in dosežke na področju športa. Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako leto podeli največ tri Bloudkove nagrade
in deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki,
športne ekipe ali organizacije.
Bloudkove nagrade se podeljujejo za:
– izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa,
– vrhunski mednarodni dosežek,
– življenjsko delo v športu.
1. Izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
Nagrado za izjemen prispevek k razvoju
slovenskega športa lahko prejme posameznik, športna ekipa ali druga organizacija v
Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev.
Nagrada za izjemen prispevek k razvoju
slovenskega športa se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:

– deluje najmanj deset let v športu,
– z organizacijskim delom razvija množičnost ter ustvarja nove in boljše pogoje za
delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim
delom dosega vidne uspehe.
2. Vrhunski mednarodni dosežek
Nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek lahko prejme posameznik ali
športna ekipa.
Nagrada za vrhunski mednarodni dosežek se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat
naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto
medaljo na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali evropske športne
federacije.
3. Življenjsko delo v športu
Nagrado za življenjsko delo v športu lahko prejme posameznik.
Nagrada za življenjsko delo v športu se
lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je v športu deloval najmanj 30 let,
– je bistveno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta športa.
Bloudkove plakete se podeljujejo za:
– pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa,
– pomemben tekmovalni dosežek,
– življenjsko delo v športu,
– pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
1. Pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa lahko prejme posameznik ali organizacija v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa se lahko podeli
kandidatu, ki je dosegel pomembne in v
javnosti potrjene rezultate na področju organizacijskega ali strokovnega dela v športu.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju športa se podeli tudi v primeru, če je
kandidat najmanj deset let deloval v športu
in z organizacijskim delom razvijal množičnost ter ustvarjal nove in boljše pogoje za
delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim
delom dosegal vidne uspehe v športu.
2. Pomemben tekmovalni dosežek v
športu
Plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu lahko prejme športnik ali športna ekipa.
Plaketa za pomemben tekmovalni dosežek v športu se lahko podeli, če izpolnjuje
kandidat naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto
medaljo na uradnih mladinskih tekmovanjih,
ki jih organizirajo svetovne ali evropske
športne federacije oziroma na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo
Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali
evropske uradne športne federacije.
3. Življenjsko delo v športu
Plaketo za življenjsko delo v športu lahko prejme posameznik.
Plaketa za življenjsko delo v športu se
lahko podeli kandidatu, ki je:
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– aktivno sodeloval v športu najmanj 20
let,
– vidno prispeval k razvoju kateregakoli
segmenta športa.
4. Pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene panoge oziroma športa v Sloveniji
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji lahko prejme športnik.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji se lahko
podeli, če je kandidat:
– končal svojo tekmovalno kariero,
– v svojem tekmovalnem obdobju s svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom pomembno prispeval k razvoju določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
Predlog za podelitev priznanja Stanka
Bloudka je potrebno predložiti na obrazcu,
ki ga zainteresirani lahko dobijo na spletnih
straneh ministrstva www.mszs.si oziroma
dvignejo na Ministrstvu za šolstvo, znanost
in šport, Urad za šport, Trubarjeva 3, Ljubljana.
Obvezne sestavine predloga za priznanje so:
1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja,
2. ime in priimek, datum rojstva in naslov kandidata za priznanje, če gre za fizično osebo,
3. naziv in sedež kandidata za priznanje,
če gre za organizacijo,
4. podatki o že prejetih priznanjih in odlikovanjih,
5. podatki o prejemu Bloudkovega priznanja v preteklih letih,
6. vrsta predlaganega priznanja,
7. našteti dosežki oziroma uspehi z obrazložitvijo, zaradi katerih se kandidat predlaga
za dobitnika Bloudkovega priznanja,
8. podpis predlagatelja in žig organizacije. Pisni predlogi za priznanje morajo biti
poslani v zaprti ovojnici na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad za
šport, Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana, s pripisom “za priznanja Stanka Bloudka”, in sicer
najkasneje do petka, 19. septembra 2003.
Predlagatelje obveščamo, da bomo
upoštevali le predloge, ki bodo poslani v
skladu z razpisom do predpisanega roka.
Predlogi se štejejo za pravočasne tudi v
primeru, če so bili zadnji dan predpisanega
roka oddani priporočeno na pošti.
Podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2003 bo v petek 21. novembra 2003.
Odbor za podeljevanje
Bloudkovih priznanj

– predavatelj za predmet tehnologija
strojne obdelave,
– predavatelj za predmet površinska obdelava in zaščita,
– predavatelj za predmet računalništvo v
stroki,
– predavatelj za predmet praktično izobraževanje.
Osnova za razpis je 12. in 96. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96),
Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe – Lesarstvo, (Uradni list RS, št. 48/00) Odredba o
smeri strokovne izobrazbe predavateljev in
drugih strokovnih delavcev v programu za
pridobitev višje strokovne izobrazbe – Lesarstvo (Uradni list RS, št. 48/00) in Kriteriji za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 72/01- Ob
54848).
Upoštevane bodo le prijave tistih kandidatov, katerih smer strokovne izobrazbe
ustreza odredbi. Omenjene predpise lahko
dobite tudi v referatu višje šole (pritličje).
Dokumentacijo* pošljite na naslov: Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola,
Lesarska ul. 2, 2000 Maribor (s pripisom
»predavatelj – višja«), najkasneje v 8 dneh
po objavi.
O podelitvi naziva predavatelj višje šole
bo odločil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje
v 30 dneh po predložitvi dokumentacije s
strani šole. Kandidati bodo o podelitvi naziva obveščeni najkasneje v 15 dneh po odločitvi Strokovnega sveta RS za poklicno in
strokovno izobraževanje.
* Dokumentacija za vsakega posameznega kandidata obsega:
1. vlogo iz katere je razvidno na kateri
razpis se prijavlja in za kateri predmet,
2. življenjepis, iz katerega je razvidna
študijska in strokovna nadgradnja kandidata,
3. dokumenti, ki dokazujejo ustreznost
glede na odredbo (diploma, strokovni izpit
ipd),
4. dokumenti, ki dokazujejo ustreznost
glede na kriterije za določitev vidnih dosežkov (fotokopija delovne knjige, druga dokazila o vidnih dosežkih).
Lesarska šola Maribor

Ob-95715
Lesarska šola Maribor, Višja strokovna
šola, objavlja

Ob-95267
Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS,
št. 29/98), Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Podčetrtek,
Odredbe o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev programa športa (Ur. l. RS,
št. 95/99), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 66/01 in 53/02) objavlja Občina
Podčetrtek

razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje
strokovne šole za program lesarstvo:
– predavatelj za predmet strokovna terminologija v tujem jeziku (anj., nem.),
– predavatelj za predmet računalništvo
in poslovna informatika,
– predavatelj za predmet tvoriva (materiali),

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
letu 2003
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Podčetrtek, Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek.
II. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci programov športa, ki imajo sedež v
Občini Podčetrtek:
– športna društva,
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– zveze športnih društev,
– osnovna šola,
– zavodi, zasebniki in druge organizacije,
ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v
športu, so splošno koristne in neprofitne.
Prijava mora vsebovati:
– potrdilo o registraciji,
– izpolnjen obrazec (splošni podatki in
izjava),
– poročilo o realizaciji programa v letu
2002,
– program dela za leto 2003, ki je finančno ovrednoten.
III. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine v športu:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov:
1.1. športna vzgoja predšolskih otrok,
1.2. športna vzgoja šoloobveznih otrok,
1.3. športna vzgoja mladine,
1.4. športna dejavnost študentov,
2. športna rekreacija,
3. kakovostni šport,
4. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
5. organizacija množičnih športno-rekreativnih prireditev,
6. delovanje športnih društev in zveze.
IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa na lokalni ravni v letu 2003, so določeni v Pravilniku o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Podčetrtek.
V. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za programe iz točke II. 1-6 javnega
razpisa je 4,200.000 SIT.
VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2003.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je
30. 6. 2003.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis v športu«
na naslov: Občina Podčetrtek, Trška cesta
5, 3254 Podčetrtek.
VIII. O razpisu bodo izvajalci obveščeni v
roku 15 dni od izteka roka za prijavo na javni
razpis. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene
pogodbe o sofinanciranju izvajanja programov
športa v Občini Podčetrtek za leto 2003.
IX. Dodatne informacije so vam na voljo
na občinski upravi (03/818-27-80, Simona
Šelekar).
Občina Podčetrtek
Ob-95268
Na podlagi 53. člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnih in
humanitarnih dejavnosti v Občini Podčetrtek, Občina Podčetrtek objavlja
javni razpis
za sofinanciranje socialnih in
humanitarnih dejavnosti v letu 2003
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov socialnih in humanitarnih
dejavnosti nevladnih in neprofitnih organizacij in združenj, ki imajo sedež na območju Občine Podčetrtek oziroma se njihovi
programi izvajajo tudi za njene občane.
2. Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Podčetrtek v proračunu za leto
2003 predvideno 1,100.000 SIT. Sredstva
morajo biti porabljena do 31. 12. 2003.
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3. Sofinancirajo se:
– programi, ki so namenjeni reševanju
socialnih stisk in težav občanov,
– programi skupin za samopomoč.
4. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
predlagatelji programov:
– dobrodelne organizacije in društva kot
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
so ustanovljene z namenom, da bi reševale
socialne stiske in težave občanov,
– invalidske organizacije in društva kot
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
so ustanovljene za reševanje posebnih socialnih programov in storitev,
– druge neprofitne organizacije in društva, ki na območju Občine Podčetrtek oziroma za njene občane izvajajo razpisane
programe.
5. Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati naslednje podatke:
– izpolnjen obrazec (vlogo za prijavo na
razpis lahko dvignete na sedežu Občine
Podčetrtek, Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek, vsak delovni dan med 8. in 14. uro),
– dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Podčetrtek oziroma da izvajajo program tudi za občane Občine Podčetrtek,
– poročilo o delu in finančno poročilo za
leto 2002,
– program dela in finančni načrt za leto
2003,
– dokazilo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, seznam članov z območja Občine
Podčetrtek (ime, priimek in točen naslov
oziroma samo število članov – kadar to zahteva varstvo osebnih podatkov).
6. Merila za dodelitev sredstev so:
– kvalitete in zahtevnost programov,
– število članov (udeležencev v programih) z območja Občine Podčetrtek.
7. Rok za predložitev prijav je 30 dni od
objave tega razpisa. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “Javni razpis
za socialne in humanitarne programe” na
naslov Občine Podčetrtek, Trška cesta 5,
3254 Podčetrtek.
8. O izboru izvajalcev in višini sredstev
bodo kandidati obveščeni v roku 15 dni od
izteka roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
9. Dodatne informacije so vam na voljo
na občinski upravi (03/818-27-80, Simona
Šelekar).
Občina Podčetrtek
Ob-95269
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS,
št. 96/02) in 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih dejavnosti v Občini
Podčetrtek, Občina Podčetrtek objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov kulturnih
dejavnosti v letu 2003
1. Občina Podčetrtek bo v letu 2003
sofinancirala naslednje kulturne programe
in dejavnosti:
– program redne dejavnosti društva,
– strokovne sodelavce in strokovno izpopolnjevanje,
– udeležbo na tekmovanjih in prireditvah,
– druge kulturne prireditve in akcije, ki
pomenijo bistveno popestritev kulturne dejavnosti v občini.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
2. Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Podčetrtek v proračunu za leto
2003 predvideno 1,000.000 SIT. Sredstva
morajo biti porabljena do 31. 12. 2003.
3. Na razpis se lahko prijavijo kulturna
društva in druga društva, ki imajo v svoji
dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost in imajo sedež na območju Občine
Podčetrtek.
4. Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati naslednje podatke:
– izpolnjen obrazec (vlogo za prijavo na
razpis lahko dvignete na sedežu Občine
Podčetrtek, Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek, vsak delovni dan med 8. in 14. uro),
– dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Podčetrtek in da so registrirani po
zakonu o društvih,
– poročilo o delu in finančno poročilo za
leto 2002,
– program dela in finančni načrt za leto
2003, ki ga je sprejel pristojni organ,
– dokazilo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu s seznamom oziroma številom članov.
5. Programi bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih dejavnosti v Občini Podčetrtek.
6. Rok za prijavo na razpis je 30 dni od
objave tega razpisa. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov” na
naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 5,
3254 Podčetrtek.
7. O izboru in višini sredstev bodo izvajalci obveščeni v roku 15 dni od izteka roka
za prijavo na javni razpis. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
8. Dodatne informacije so vam na voljo
na občinski upravi (03/818-27-80, Simona
Šelekar).
Občina Podčetrtek
Ob-95270
Na podlagi 53. člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju turizma v Občini Podčetrtek, Občina Podčetrtek objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju turizma v letu 2003
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev v Občini
Podčetrtek, ki vsebujejo naslednje aktivnosti:
– ohranjanje kulturne in naravne dediščine, urejanje in lepšanje okolja,
– organiziranje ali sodelovanje pri organizaciji prireditve,
– izvajanje promocijskih in informativnih
dejavnosti,
– izobraževanje članov društva,
– delovanje sekcij v turističnem društvu.
2. Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Podčetrtek v proračunu za leto
2003 predvideno 1,000.000 SIT. Sredstva
morajo biti porabljena do 31. 12. 2003.
3. Na razpis se lahko prijavijo turistična
društva na območju Občine Podčetrtek.
4. Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati naslednje podatke:

– izpolnjen obrazec (vlogo za prijavo na
razpis – lahko dvignete na sedežu Občine
Podčetrtek, Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek, vsak delovni dan med 8. in 14. uro),
– dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Podčetrtek in da so registrirani po
zakonu o društvih,
– poročilo o delu in finančno poročilo za
leto 2002,
– program dela in finančni načrt za leto
2003, ki ga je sprejel pristojni organ,
– dokazilo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu s seznamom oziroma številom članov.
5. Programi bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika o sofinanciranju programov
na področju turizma v Občini Podčetrtek.
6. Rok za prijavo na razpis je 30 dni od
objave tega razpisa. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “javni razpis
za sofinanciranje programov na področju turizma” na naslov Občina Podčetrtek, Trška
cesta 5, 3254 Podčetrtek.
7. O izboru in višini sredstev bodo izvajalci obveščeni v roku 15 dni od izteka roka
za prijavo na javni razpis. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
8. Dodatne informacije so vam na voljo
na občinski upravi (03/818-27-80, Simona
Šelekar).
Občina Podčetrtek
Ob-95271
Na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 in 110/02) in Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj
kmetijstva v Občini Podčetrtek (Ur. l. RS,
št. 80/00), Občina Podčetrtek objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov društev na
področju kmetijstva v letu 2003
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev, ki imajo sedež v
Občini Podčetrtek oziroma izven občine in
se njihovi programi izvajajo tudi na območju
Občine Podčetrtek in za njene občane, ki
vsebujejo naslednje aktivnosti:
– program redne dejavnosti društva,
– pospeševanje strokovnega izobraževanja v kmetijstvu,
– ohranjanje tradicije in kmečkih običajev,
– organiziranje ali sodelovanje pri organizaciji prireditve.
2. Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Podčetrtek v proračunu za leto
2003 predvideno 1,500.000 SIT. Sredstva
morajo biti porabljena do 31. 12. 2003.
3. Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati naslednje podatke:
– izpolnjen obrazec (vlogo za prijavo na
razpis lahko dvignete na sedežu Občine
Podčetrtek, Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek, vsak delovni dan med 8. in 14. uro),
– dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Podčetrtek oziroma da izvajajo program tudi za občane Občine Podčetrtek,
– poročilo o delu in finančno poročilo za
leto 2002,
– program dela in finančni načrt za leto
2003, ki ga je sprejel pristojni organ,
– dokazilo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu s seznamom oziroma številom članov.
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4. Merila: višina sredstev se bo dodelila
na podlagi kvalitete in zahtevnosti programov.
5. Rok za prijavo na razpis je 30 dni od
objave tega razpisa. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “javni razpis
za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva” na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek.
6. O izboru in višini sredstev bodo izvajalci obveščeni v roku 15 dni od izteka roka
za prijavo na javni razpis. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
7. Dodatne informacije so vam na voljo
na občinski upravi (03/818-27-80, Igor Petovar).
Občina Podčetrtek
Št. 403-07-005/02-020
Ob-95384
Na podlagi 36. člena Zakona o javnih
gospodarskih službah (Ur. l. RS, št. 32/93),
12. člena Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Vodice (Uradno glasilo OV,
št. 1/97, 6/98 in 5/99) in 23. člena Odloka o izvajanju in podelitvi koncesije za izvajanje dimnikarske službe (Uradno glasilo
OV, št. 6/00) župan Občine Vodice objavlja
javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje
dimnikarske službe kot gospodarske
javne službe na območju občine
Vodice
1. Naročnik – koncedent: Občina Vodice.
2. Naslov naročnika: Občina Vodice, Kopitarjev
trg
1,
1217
Vodice,
tel. 01/833-26-10, faks 01/833-26-30.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: oddaja koncesije na področju opravljanja dimnikarske službe kot gospodarske javne službe.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: celotno območje občine Vodice.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega pričetka in dokončanja ali čas izvedbe: koncesija se podeljuje za obdobje 5 let, predvidoma od
1. 9. 2003 dalje.
8. (a) Naslov službe ali osebe od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Vodice, sprejemna pisarna, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice; kontaktna oseba: Janez Plahuta,
tel. 01/833-26-10.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
Občine Vodice (ponedeljek, sreda in petek
od 10.30 do 12. ure in ob sredah od 14.
do 17. ure).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v višini 5.000 SIT ponudniki poravnajo z nakazilom na transakcijski račun
01338-0100000609, Občina Vodice, namen nakazila: razpisna dokumentacija –
koncesija za dimnikarsko službo, sklic na
št. 00-100.
9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-

nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
4. 8. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1,
1217 Vodice.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudbe: 4. 8. 2003 ob 10. uri v sejni sobi Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost kandidature.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih naročilih 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: definirani bodo v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: navedeni bodo v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
31. 12. 2003, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 11. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudbe: razvidna iz razpisne dokumentacije.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: Uradni list RS, št. 81 z
dne 20. 9. 2002.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 5. 2003.
Občina Vodice
Ob-95397
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev
občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Brežice
(Ur. l. RS, št. 93/02, 30/03) in 16. člena
Statuta Občine Brežice (Ur. l. RS,
št. 49/99) objavljata Občina Brežice in Razvojni center Brežice
javni razpis
za dodelitev sredstev za subvencije
obrestne mere iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Brežice
za leto 2003
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je subvencioniranje obrestne
mere za namenske kredite najete pri poslovnih bankah. Višina razpoložljivih sredstev je 6,000.000 SIT (postavka 4770 –
krediti in subvencije podjetjem in zasebnikom).
2. Pogoji za pridobitev sredstev: subvencioniranje obrestne mere se dodeli za
najete kredite za naslednje namene:
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– stroški materialnih investicij, kot so
stroški nakupa opreme, zemljišč, zgradb,
– stroški nematerialnih investicij (stroški
nakupa patentov, licenc).
Subvencioniranje obrestne mere se prednostno odobri prosilcem za najete kredite
za investicije s katerimi so:
– zagotovili nova delovna mesta,
– vlagali na demografsko ogroženih območjih občine,
– vlagali v dejavnosti, ki omogočajo razvoj turizma,
– vlagali v razvoj obrtnih in osebnih storitev.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči je
55% upravičenih stroškov posameznega
projekta investicije. Kolikor se majhno ali
srednje veliko podjetje nahaja v regiji, upravičeni do regionalne pomoči, je dovoljena
zgornja meja intenzivnosti pomoči po regionalni karti (40%), ki se zviša za 15 odstotnih
točk (8. člen Pravilnika o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Brežice) in
tako znese zgornja meja intenzivnosti pomoči 55%. Višja stopnja pomoči je dovoljena, če se investicija v regiji ohrani 5 let in
prejemnik pomoči prispeva najmanj 25% lastnih sredstev za investicijo. Pri dodelitvi pomoči se ne sme preseči zgornja meja intenzivnosti ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskega proračuna, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč
dodeljena.
3. Upravičenci in upravičeni stroški
Do subvencioniranja obrestne mere so
upravičeni samostojni podjetniki, majhna in
srednje velika podjetja s sedežem v Občini
Brežice ali krajem investicije v Občini Brežice.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za
majhna podjetja iz 3. člena 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), po kateri so
majhna podjetja tista, ki imajo manj kot 50
zaposlenih in imajo letni promet manjši od
7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša
od 5 mio EUR ter so neodvisno podjetje.
Srednje veliko podjetje ima manj kot 250
zaposlenih, ima letni promet, ki je manjši
od 40 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je
manjša od 27 mio EUR, je neodvisno podjetje.
Do subvencije so upravičena mala in
srednja podjetja, ki niso v težavah.
4. Višina subvencije: subvencionira se
največ 4 odstotnih točk realne obrestne mere (oziroma manj če ima prosilec najet kredit z nižjo obrestno mero) posojilodajalca za
plačane obresti v obdobju 1 leta pred datumom razpisa (upošteva se zadnji mesec
pred objavo razpisa). Višina subvencije se
določi na podlagi amortizacijskega načrta
in bo odvisna od rezultatov ocenjevanja na
osnovi meril in ne more preseči 10% razpoložljivih sredstev.
5. Merila za izbor
Popolne vloge se bodo ocenile v skladu
z naslednjimi merili:
1. zagotavljanje novih delovnih mest;
2. vlaganje na demografsko ogroženih
območjih občine;
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podlaga: Uredba o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v
RS (Ur. l. RS, št. 19/99);
3. vlaganje v dejavnosti, ki omogočajo
razvoj turizma;
4. vlaganje v razvoj obrtnih in osebnih
storitev;
5. višina obrestne mere.
6. Vsebina vloge: prijava na razpis mora
vsebovati:
1. kratko predstavitev prosilca;
2. dokazilo o registraciji samostojnega
podjetnika oziroma družbe; za obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene;
3. originalno pogodbo v vpogled o odobrenem namenskem kreditu in fotokopijo
le-te (fotokopijo overi RCB) ter amortizacijski načrt;
4. potrdilo o plačanih zapadlih davkih in
prispevkih (za fizične osebe potrdilo davčne službe, za pravne osebe dokazilo o
boniteti-BON 1 in 2 oziroma BON 3);
5. izjava o številu zaposlenih v podjetju
pred investicijo in kopije M1 obrazcev za
vse zaposlene delavce v podjetju;
6. potrdilo banke o že plačanih realnih
obresti v obdobju enega leta pred datumom
razpisa;
7. izjava o pridobljenih drugih virih pomoči.
7. Rok in način prijave: rok za prijavo je
45 dni od datuma objave javnega razpisa.Vloge je potrebno poslati na naslednji
naslov: Razvojni center Brežice, Trg izgnancev 2, 8250 Brežice. Vloge morajo biti v
zaprti kuverti in označene z napisom »Ne
odpiraj – prijava na javni razpis za subvencije obrestnih mer za malo gospodarstvo« ter
na zadnji strani kuverte ime in naslov prosilca.
8. Izid javnega razpisa: sklep o dodelitvi
subvencij se posreduje prosilcem najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog. Sklep o
odobritvi subvencije je dokončen. Po odobritvi subvencije sklene vsak posameznik
pogodbo z Občino Brežice oziroma pristojnim javnim zavodom, v kateri bodo določene vse medsebojne pravice in obveznosti
pogodbenih strank. Namensko uporabo
sredstev iz posojilne pogodbe preverja Občina Brežice oziroma pristojni javni zavod.
9. Informacije: vse potrebne informacije
v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo lahko dobite na Razvojnem centru Brežice, tel. 07/499-06-80 ali po e-pošti: info@rc-brezice.si.
Razvojni center Brežice
Št. 015-03-1889/03
Ob-95472
V skladu z 2., 4. in 7. členom Odloka o
dodeljevanju socialnih pomoči, (Naš časopis št.: 262/00) objavlja Občina Dobrova-Polhov Gradec
javni razpis
za dodeljevanje socialnih pomoči v letu
2003
Vsebina in pogoji razpisa:
1. Občinska socialna pomoč je denarna
pomoč.
Denarna pomoč je namenjena:
– nakupu šolskih potrebščin za šolsko
leto 2003/2004,
– plačilu šolskih kosil osnovnošolcem za
šolsko leto 2003/2004,
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– plačilu letovanj in šole v naravi za
osnovnošolce,
– kritju drugih stroškov in izdatkov za
premostitev trenutne materialne ogroženosti, z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
2. Do socialne pomoči so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Dobrova-Polhov Gradec, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti potrebna denarna pomoč, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
Kriteriji za dodelitev socialne pomoči je
cenzus, določen v 26. členu Zakona o socialnem varstvu, dejanske socialne razmere
prosilca in razpoložljiva proračunska sredstva. Izjemoma lahko občan pridobi enkratno denarno pomoč tudi v primeru, ko za
največ 100% presega omenjeni cenzus, če
gre za težjo bolezen v družini oziroma za
nesposobnost za pridobitno delo, v primeru
elementarne nesreče, požara ali smrti hranitelja ter v drugih izjemnih okoliščinah.
Praviloma lahko upravičenec prejme denarno pomoč le iz ene vrste pomoči.
3. Višina denarne pomoči je najmanj
15.000 SIT in največ do višine denarnega
dodatka po 33. členu Zakona o socialnem
varstvu. Izjemoma je denarna pomoč lahko
tudi višja, če se v posebnem ugotovitvenem
postopku ugotovi, da je mogoče namen pomoči doseči samo v višjem znesku.
Denarna pomoč, ki je namenjena plačilu
šolskih kosil, se določi v odstotku od cene,
ki jo zaračunava šola.
4. Denarna pomoč se praviloma izplača
neposredno upravičencu, razen za šolska
kosila, letovanja in šole v naravi ter v primeru, ko upravičenec ne more zagotoviti namenske porabe. Za slednje se sredstva nakažejo neposredno izvajalcu.
5. Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadal po tem odloku ali se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost
upravičenca in družinskih članov, ker je premoženje upravičenca in družinskih članov
takšno, da bi mu lahko zagotavljalo preživetje oziroma dajalo dohodke;
– se ugotovi, da z upravičencem živijo
osebe, ki niso družinski člani po Zakonu o
socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke
iz 27. člena Zakona o socialnem varstvu
skupaj z upravičencem.
6. Občani vlagajo zahtevke za dodelitev
socialne pomoči na obrazcu »Vloga za dodelitev občinske socialne pomoči« pri občinski upravi.
Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z
Zakonom o socialnem varstvu in s tem razpisom. Vloge morajo biti oddane v zaprtih
ovojnicah in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za socialne pomoči«. Nepravočasne in nepopolne vloge bomo zavrgli.
Razpisni rok traja 30 dni od dneva objave v občinskem glasilu.
7. Odbor za zdravstvo in socialo bo v
roku 30 dni po poteku razpisnega roka
odločil o upravičenosti do občinske socialne pomoči s sklepom. Na podlagi sklepa
bo občinska uprava izdala ustrezno odločbo, ki bo posredovana posameznemu upra-

vičencu najkasneje v roku 8 dni po sprejemu sklepa.
8. Potrebne obrazce in inforamcije dobijo upravičenci na sedežu Občine Dobrova-Polhov Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova in na obeh osnovnih
šolah. Informacije po telefonu: Jože Brezovec, tel. 36-41-458.
Občina Dobrova-Polhov Gradec
Št. 35200-00085/2003 710 Ob-95316
Na podlagi 15. člena Odloka o koncesiji
za opravljanje dejavnosti javne razsvetljave
v Občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 2/97 in 2/03) objavlja Občina Ormož
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
dejavnosti javne razsvetljave v Občini
Ormož
1. Koncedent: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6, 2270 Ormož.
2. Predmet razpisa: koncesija za opravljanje dejavnosti javne razsvetljave v Občini
Ormož.
3. Območje izvajanja koncesije: Občina
Ormož.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba se bo sklenila za 5 let.
5. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je kot pravna oseba ali kot podjetni
posameznik registriran v Republiki Sloveniji,
– da je registriran za izvajanje navedene
dejavnosti in da ima za to vsa potrebna dovoljenja pristojnih organov,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet koncesije,
– da ima poravnane davke in druge obvezne dajatve,
– da je finančno usposobljen za izvajanje koncesionirane dejavnosti,
– da ima ustrezne reference s področja
izvajanja dejavnosti,
– da razpolaga z zadostnim strokovnim
kadrom za racionalno izvajanje koncesionirane dejavnosti, od tega najmanj z 1 delavcem V. stopnje izobrazbe elektrotehnične
usmeritve in 1 delavcem IV. stopnje strokovne izozbrazbe elektrotehnične smeri,
– da ima v lasti ali posesti ustrezna tehnična sredstva, potrebna za izvajanje razpisane dejavnosti,
– da predloži ustrezne oblike zavarovanja (varščino) za kvalitetno izvajanje koncesionirane dejavnosti,
– da zagotavlja interventno izvajanje javne službe na poziv uporabnikov ob vsakem
času,
– da pripravi in predloži program delovanja dejavnosti.
6. Merila za izbiro koncesionarja so:
– cena 90%,
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– reference 10%.
7. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6, Ormož, Irena Meško-Kukovec od
8. do 10. ure.
8. Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa od 8. do 13. ure.
9. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo
dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili najkasneje do 21. 7. 2003 do 9. ure v zaprti
kuverti, na naslov: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6, 2270 Ormož in z oznako: »Ne odpiraj: javni razpis – koncesija za opravljanje
dejavnosti javne razsvetljave v Občini Ormož.«
10. Datum, čas in kraj odpiranja pondub: 21. 7. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
Občine Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.
11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
12. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum končne odločitve: 31. 8. 2003.
13. Izbirni postopek bo vodila posebna
komisija, ki jo imenuje župan.
14. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb. Z izbranim ponudnikom bo na podlagi pravnomočne odločbe sklenjena koncesijska pogodba.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 5. 2003.
Občina Ormož
Št. 002-01-4/03-1624
Ob-95476
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), Odloka o
proračunu občine Ljutomer za leto 2003
(Uradni list RS, št. 45/03), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 74/02) in Programa
subvencij za ohranjanje kmetijstva in poseljenosti podeželja v letu 2003 (sprejet na 4.
seji Občinskega sveta občine Ljutomer dne
29. aprila 2003), Občina Ljutomer objavlja
razpis
za pridobitev sredstev iz občinskega
proračuna za ohranjanje kmetijstva in
poseljenosti podeželja v Občini
Ljutomer v letu 2003
I. Splošni pogoji
1. Upravičenci do finančnih sredstev so
fizične osebe – kmetje in pravne osebe zasebnega prava, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma storitve za kmetijstvo in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Ljutomer.
2. Sredstva za investicije v kmetijstvu se
dodeljujejo nepovratno kot subvencije.
3. Upravičenci vložijo vloge in zahtevke
za intervencijska sredstva na predpisanih
obrazcih, ki jih dobijo na sedežu Občinske
uprave občine Ljutomer, Vrazova ulica 01,
Ljutomer. K vlogi je potrebno priložiti še zahtevane priloge.
4. Izvajalci v 8.,9.,11.,in 13. točki morajo k vlogi priložiti še zahtevane priloge, ki so
opredeljene s pogodbo o poslovnem sodelovanju.

5. Sredstva se bodo dodeljevala v skladu s sredstvi sprejetega proračuna in glede
na število prijav.
6. Sredstva pomoči se lahko dodelijo v
primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za
izvedbo projekta oziroma je pomoč nujno
potrebna za ohranjanje stabilnosti in doseženega nivoja kmetijske pridelave ter ohranjanje poseljenosti.
7. Subvencije s področja investicijskega
vlaganja v kmetijstvo se lahko dodelijo le za
investicije pričete v tekočem letu. Predložena mora biti ocena pristojne Kmetijsko svetovalne službe o možnosti preživetja posameznega kmetijskega gospodarstva.
8. Kriteriji za dodelitev sredstev in drugi
pogoji so razvidni iz vsebine razpisa.
9. Prednost bodo imele vloge, ki bodo
zagotavljale aktivno zaposlitev, razvoj, ohranjanje kmetijstva in poseljenost podeželja.
10. Upravičenec je dolžan podati izjavo,
da za določen namen ni pridobil državne
pomoči iz državnih ali mednarodnih virov. V
primeru, da pa je prejel navedena sredstva
je dolžan navesti višino prejetih sredstev in
priložiti ustrezno dokumentacijo.
11. Intenzivnost pomoči: za skupno višino pomoči se šteje vsota vseh oblik pomoči, ki jih prejemnik za posamezni namen
pridobi iz državnega ali lokalnega proračuna in znaša do 55% upravičenih stroškov iz
pravilnika oziroma razpisa.
12. Zgornja meja intenzivnosti pomoči,
ne glede na to, iz katerih javnih virov je
pomoč dodeljena in je določena s shemo
državne pomoči, ne sme biti presežena. Če
nastopijo okoliščine, da je upravičenec prejel več pomoči kot je dovoljeno, jo mora
vrniti zadnjemu v verigi, ki je dodeljeval pomoč oziroma ga o tem takoj obvestiti.
13. Sredstva se bodo nakazovala v roku
30 dni po predložitvi zahtevkov za izplačilo
oziroma po sklenitvi pogodbe.
Zadnji rok za vložitev zahtevkov za izplačilo je 1. 11. 2003.
II. Posebni pogoji
Posebni pogoji so določeni pri posameznih ukrepih. Upravičencu, pri katerem se
ugotovi, da je navajal napačne podatke, se
sredstev ne odobri. V primeru nenamenske
porabe sredstev je prejemnik dolžan vrniti
prejeta sredstva skupaj z zakonitimi
obrestmi. Nepopolne in prepozno prispele
vloge po tem razpisu se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
III. Predmet razpisa
Sredstva za ohranjanje kmetijstva in poseljenosti podeželja v občini Ljutomer, sprejeta v proračunu za leto 2003, se namenjajo za:
1. strokovno izobraževanje za potrebe
kmetijstva,
2. delovanje društev,
3. dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
4. urejanje kmetijskih zemljišč s kalcifikacijo,
5. urejanje kmetijskih zemljišč za novi
nasad vinograda ali sadovnjaka,
6. ozelenitev njivskih površin z medovitimi in rastlinami za zeleni podor,
7. analiza vzorcev zemlje in krme,
8. testiranje škropilnih naprav,
9. zavarovanje kmetijskih pridelkov,
10. sofinanciranje zdravstvene preventive v čebelarstvu,
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11. sofinanciranje umetnega osemenjevanja in remont osnovne črede govedi,
12. sofinanciranje nakupa semena bikov
melioratorjev,
13. preventivno zdravljenje zunanjih in
notranjih zajedavcev pri plemenskih svinjah
in merjascih.
1. Strokovno izobraževanje za potrebe
kmetijstva
Višina: do 1,000.000 SIT.
Namen: sofinanciranje izobraževanja za
potrebe kmetijstva je dvigniti strokovno-izobraževalni nivo kmetov. Za izobraževanje se
bodo zagotavljala sredstva za plačilo honorarjev predavateljem za izvedbo predavanj
in izobraževalnih tečajev, za uporabo prostorov nabavo strokovne literature, izvedbo
strokovnih prireditev in materialnih stroškov
v zvezi z izvedbo izobraževanja.
Upravičeni stroški: izobraževanje se sofinancira v višini do 50% v namenu ukrepa
navedenih stroškov.
Pogoji: Organizator izobraževanja mora
biti s sedežem v Občini Ljutomer, tisti ki
nimajo sedeža v občini pa morajo imeti aktivnost usmerjeno tudi na območje občine
Ljutomer. K vlogi morajo upravičenci predložiti podatke o pravni osebi, navedbo izobraževanja, obračunsko vrednost izobraževanja, podpisani seznam z naslovom udeležencev izobraževanja. Sredstva bodo upravičencem dodeljena na osnovi pogodbe.
2. Delovanje društev
Višina: do 1,000.000 SIT.
Namen: sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva je z namenom motivirati civilno iniciativo na posameznih področjih kmetijske dejavnosti, izboljšati informiranost in interesno povezanost v posameznih panogah s končnim ciljem
pospeševanja in razvoja kmetijstva na območju občine Ljutomer.
Upravičeni stroški: programi društev se
bodo financirali v višini do 50%.
Pogoji: do sredstev so upravičena društva, ki delujejo na področju kmetijstva na
območju Občine Ljutomer, s sedežem ali
območjem delovanja v Občini Ljutomer. K
vlogi morajo upravičenci predložiti odločbo o registraciji, seznam članov društva z
naslovom bivanja, plan dela za leto 2003,
poročilo o delu društva za leto 2002, finančno poročilo za leto 2002. Sredstva
bodo društvom dodeljena na podlagi pogodbe.
3. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Višina: do 2,000.000 SIT.
Namen: namen ukrepa je pospeševati
dopolnilne dejavnosti na kmetijah, pospešiti strukturne spremembe v kmetijstvu in konkurenčno usposobitev kmetijskih proizvajalcev ter širitev obstoječih in novih dejavnosti
v skladu z Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah. Sredstva se namenjajo za investicijska vlaganja za gradnjo objektov, nabavo
opreme, nakup plastenjakov in steklenjakov,
specialne vrtnarske mehanizacije. Prav tako se sredstva namenijo za pridobivanje dokumentacije in izobraževanje za potrebe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Upravičeni stroški:
– do 20% investicij,
– 25% za pridobivanje dokumentacije,
– 50% za izobraževanje.
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Pogoji:
Sredstva se za isti namen istemu prosilcu lahko namenijo le enkrat. Vlagatelj mora
imeti stalno bivališče na območju občine
Ljutomer. Vsaj eden od članov družine mora biti zaposlen na kmetiji, v kolikor ni vlagatelj mora dati zagotovili, da bo to po končani investiciji v dopolnilno dejavnost. Upravičenec mora k vlogi dodati dokazila:
– zemljiškoknjižni izpisek, ki dokazuje lastništvo,
– originalni računi s potrdilom o plačilu z
datumom od 1. 1. 2003 dalje,
– mnenje pristojne Kmetijsko svetovalne
službe,
– potrdilo o zaposlitvi na kmetiji oziroma
izjavo, da se bo zaposlil na kmetiji,
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji oziroma potrdilo, da je
bila vloga vložena za izdajo dovoljenja za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– gradbeno dovoljenje oziroma uporabno dovoljenje ali potrdilo o vlogi za izdajo
gradbenega dovoljenja ali priglasitve del na
UE Ljutomer,
– odločbo upravne enote, da je prosilec
kmet.
4. Urejanje kmetijskih zemljišč – kalcifikacija
Višina: do 1,300.000 SIT.
Namen: z namenom izboljšanja tal se bo
izvedel ukrep kalcifikacije. Posledica zakisanih tal je slabša rast rastlin, saj se kislim
tlom poslabša tudi struktura, težje dostopna
so hranila, nekateri koristni mikrobi propadejo, spremeni se talno življenje. Ker občina Ljutomer leži na nekarbonatni osnovi tal
je potrebno izvesti vsaj vsake 4 leta agromelioracijski ukrep – kalcifikacijo tal.
Upravičeni stroški:
– karbonatacijski mulj v višini 650 SIT/t,
– apnenec 3 SIT/kg.
Pogoj: upravičenci – kmetje s stalnim
bivališčem v Občini Ljutomer lahko regres
uveljavljajo le za apnenje tal kmetijskih površin. Posameznik lahko uveljavlja regres le
za apnenje največ 1/3 obdelovalnih zemljišč (dokazuje se s posestnim listom, najemno pogodbo ali spiskom parcel za katere je uveljavljal direktno plačilo na AKTRP),
ki jih ima v lasti oziroma najemu. Na površini 1ha se prizna največ 10t mulja oziroma
3t apnenca.
5. Urejanje kmetijskih zemljišč za novi
nasad vinograda ali sadovnjaka
Višina: do 1,000.000 SIT.
Namen: stimuliranje lastnikov kmetijskih
zemljišč za vlaganje v kmetijska zemljišča,
ki jih bodo namenili za trajne nasade (vinograde in sadovnjake).
Upravičeni stroški: sofinancira se do
100.000 SIT/enoti priznanih stroškov za
obdelane površine za novi nasad vinograda
ali sadovnjaka.
Pogoj:
Do sofinancerskega deleža so upravičeni vinogradniki in sadjarji s stalnim bivališčem v Občini Ljutomer, ki imajo najmanj
0,30 ha vinograda oziroma sadovnjaka, so
vpisani v register proizvajalcev grozdja in
vina pri Upravni enoti in so prijavili zadnji
pridelek (vinogradniki). Upravičenec mora
k vlogi dati dokazila:
– zemljiškoknjižni izpisek, ki dokazuje lastništvo,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– mnenje pristojne Kmetijsko svetovalne
službe.
6. Ozelenitev njivskih površin z medovitimi in rastlinami za zeleni podor
Višina: do 1,100.000 SIT.
Namen: z namenom ozelenitve njivskih
površin in s tem preprečevanja izpiranja nitritov v podtalnico, izboljšanja rodovitnosti
tal, kolobarja in povečanja vsebnosti humusa ter v interesu čebelarstva se subvencionira ozelenitev njivskih površin z medovitimi
in rastlinami za zeleni podor in to z oljno
redkvijo ali belo gorjušico ali facelijo.
Upravičeni stroški: do 10.000 SIT/ha.
Pogoj: subvencije lahko uveljavljajo upravičenci – kmetje s stalnim bivališčem v Občini Ljutomer, ki imajo namen izvajati navedeni ukrep in podpišejo ustrezno pogodbo
z Občino Ljutomer.
7. Analiza vzorcev zemlje in krme
Višina: do 200.000 SIT.
Namen: namen ukrepa je ekonomična
in pravilna uporaba gnojil in sestava uravnovešenih obrokov krme za rejo živali.
Upravičeni stroški: stroški posamezne
analize v višini 50%.
Pogoji: stroške analize plača upravičenec – kmet s stalnim bivališčem v Občini
Ljutomer, ki uveljavlja subvencijo na osnovi
originalnega računa KGZS – Zavod Murska
Sobota.
8. Testiranje škropilnih naprav
Višina: do 600.000 SIT.
Namen: testiranje traktorskih škropilnic
se izvaja zaradi enakomernega nanosa škropiva na kmetijske površine in s tem izvaja
ustrezno varovanje okolja. Testiranje vsebuje splošen pregled škropilne naprave, testiranje in nastavitev vitalnih delov naprave in
svetovanje.
Upravičeni stroški: strošek testiranja se
sofinancira v višini 50% vrednosti testiranja.
Pogoji: testiranje izvaja pooblaščeni izvajalec, ki za upravičence uveljavlja subvencijo, preostanek plačajo lastniki škropilnih
naprav.
9. Zavarovanje kmetijskih pridelkov
Višina: do 3,000.000 SIT.
Namen: namen ukrepa je stimuliranje lastnikov kmetijskih zemljišč, da zavarujejo
kmetijske pridelke in s tem dosežejo večjo
sigurnost kmetijske proizvodnje.
Upravičeni stroški:
– sofinancira se 40% premije za posevke,
– sofinancira se 20% premije za grozdje, jabolka in drugo sadje ter vrtnine,
– najvišji znesek, ki ga občina sofinancira je 800.000 SIT.
Pogoji: v imenu upravičencev – kmetov
s stalnim bivališčem v Občini Ljutomer, subvencijo uveljavlja Zavarovalna družba s katero ima občina sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju. Zavarovalna družba
mora občini posredovati ustrezne podatke,
ki so opredeljeni v pogodbi.
10. Sofinanciranje zdravstvene preventive v čebelarstvu
Višina: 250.000 SIT.
Namen: s tem ukrepom preprečujemo,
da bi zajedavec VAROA uničil čebelje družine. Preventivno zdravljenje se mora izvajati
na vseh čebeljih družinah, s takim ukrepom
preprečimo veliko škode, ki je že nastala na
nekaterih področjih v Sloveniji.
Upravičeni stroški: do 50% izkazanih
stroškov z originalnimi računi.

Pogoji: zahtevek lahko vložijo čebelarska društva, ki imajo območje delovanja in
sedež društva v Občini Ljutomer. Vlogi je
potrebno dodati program zdravstvenega varstva, račune za nastale stroške in seznam
lastnikov. Sredstva bodo društvom dodeljena na podlagi pogodbe.
11. Sofinanciranje umetnega osemenjevanja in remonta osnovne črede govedi
Višina: do 1,800.000 SIT.
Namen: s tem ukrepom želimo izboljšati
kvaliteto osnovne črede in povečati stalež
govejih plemenic na kmetijah usmerjenih v
govedorejo in da se manj produktivne krave
zamenjajo s kvalitetnimi prvesnicami.
Upravičeni stroški: do 10.000 SIT/kom.
Pogoji: sofinacerski delež pripada lastnikom krav – prvesnic kontrole A, ki jih
je ocenila strokovna služba KGZS – Zavod
Murska Sobota. Žival mora biti oštevilčena
z življenjsko številko, najmanj 3 mesece
po telitvi. Živali se morajo prijaviti molznemu kontrolorju. KGZS – Zavod Murska Sobota vloži skupinski zahtevek za upravičence do sofinancerskega deleža za umetno
osemenitev in remont osnovne črede govedi.
12. Sofinanciranje nakupa semena bikov melioratorjev
Višina: do 200.000 SIT.
Namen: izboljšati proizvodne lastnosti in
selekcijski napredek osnovne črede.
Upravičeni stroški: do 50% stroškov nakupa semena.
Pogoji: upravičenci so, lastniki krav in
telic, ki imajo stalno bivališče v Občini Ljutomer, k vlogi morajo priložiti račun o nakupu semena.
13. Preventivno zdravljenje zunanjih in
notranjih zajedavcev pri plemenskih svinjah
in merjascih
Višina: do 1,300.000 SIT.
Namen: ukrep je namenjen organiziranim prašičerejskim kmetijam. Osnovni namen je ustvariti čim boljše pogoje za kmetijsko proizvodnjo.
Upravičeni stroški: sofinancerski delež
je 770 SIT/plemenski živali.
Pogoji: upravičenci za pridobitev sofinancerskega deleža so kmetje rejci plemenskih svinj oziroma merjascev, ki imajo v hlevu vsaj 8 plemenskih živali. Vlogo za pridobitev deleža in izjavo o številu plemenskih
živali kmetje predajo veterinarju, ki je opravil preventivno zdravljenje. Skupno vlogo s
vsemi zahtevanimi prilogami na osnovi sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju
preda občini Veterinarska ambulanta. Stroške zdravila plača občina Veterinarski ambulanti, stroške storitve pa lastniki plemenskih živali plačajo veterinarju.
IV. Zaključek
Vloge sprejema: Občinska uprava občine Ljutomer, Vrazova ulica 01, 9240 Ljutomer in sicer na predpisanem obrazcu »Vloga za dodelitev sredstev za ohranjanje kmetijstva in poseljenosti podeželja v letu
2003«. Obrazci vlog se dobijo v vložišču
soba št. 108.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo izpolnjene in oddane na izvirnih obrazcih z
vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami.
Nepopolne in prepozno prispele vloge
po tem razpisu se zavržejo, neutemeljene
pa zavrnejo.
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Rok za prijavo na razpis je sreda, 10.
september 2003.
Občina Ljutomer
Št. 46502-0033/2003-43/06 Ob-95499
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj na podlagi 18. in 45. člena
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) ter
sklepov 5. in 6. seje Sveta Mestne občine
Kranj z dne 23. 4. 2002 in 21. 5. 2003
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 145/2, k.o. Vojvodin Boršt I,
vpisana pri vl. št. 780, v približni izmeri
150 m2 za izklicno ceno 16.912 SIT/m2.
Nepremičnina bo s prodajno pogodbo
obremenjena s služnostno pravico Mestne
občine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture.
2. Nepremičnina – zemljišče parc.
št. 565/11, k.o. Stražišče, vpisana pri vl.
št. 125, za izklicno ceno 17.652 SIT/m2.
Nepremičnina bo s prodajno pogodbo
obremenjena s služnostno pravico Mestne
občine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture.
3. Nepremičnina – zemljišče parc.
št. 1202/18, k.o. Stražišče, v izmeri
225 m2, vpisana v vl. št. 1126, za izklicno
ceno 4,024.125 SIT.
Nepremičnina bo s prodajno pogodbo
obremenjena s služnostno pravico Mestne
občine Kranj za zagotovitev izgradnje in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture.
4. Nepremičnina – stanovanje št. 8, v
pritličju stanovanjske hiše, stoječe na zemljišču parcelna številka 887/10, k.o. Kranj,
na naslovu Kidričeva 3, v Kranju, v skupni
izmeri 26 m2, za izklicno ceno 5,745.929
SIT.
Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem.
5. Nepremičnina – stanovanje št. 12, v
prvem nadstropju stanovanjske hiše, stoječe na zemljišču parc. št. 406/2, k.o. Klanec, na naslovu Tuga Vidmarja 4 v Kranju, v
skupni izmeri 33,56 m2, za izklicno ceno
9,187.451 SIT.
II. Nepremičnine opredeljene v I. točki
javnega razpisa bodo naprodaj na javni dražbi, ki bo v ponedeljek, 23. 6. 2003, ob
10. uri v sejni dvorani št. 14 na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in tej predložijo dokazilo o plačilu kavcije.
Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti notarsko
overjeno pisno pooblastilo, fizična oseba
pa se izkaže z osebnim dokumentom.
Pred javno dražbo mora vsak dražitelj plačati kavcijo v višini 10 odstotkov izklicne cene
nepremičnine, ki jo bo dražil. Kavcijo je potrebno nakazati na račun, št. 01252-0100006472

Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo kavcije za javno dražbo« z oznako točke, pod katero se nahaja nepremičnina, za katero se plačuje kavcija.
Dražitelji morajo dokazila o plačani kavciji in državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, predložiti na Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, najkasneje do četrtka, 19. 6. 2003, do
12. ure.
Plačana kavcija se bo kupcu vračunala v
kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne
bodo uspeli, pa bo brezobrestno vrnjena v
10 dneh po končani dražbi.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se
sklene najkasneje v 30 dneh po zaključku
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
dražitelja, Mestna občina Kranj zadrži njegovo kavcijo.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani
ponudnik
poravnal
na
račun,
št. 01252-0100006472 Mestne občine
Kranj v roku določenim s pogodbo, oziroma najkasneje v roku 8 dni po sklenjenem
notarskem zapisu, oziroma v roku 8 dni po
overitvi pogodbe pri notarju.
VI. Davek na promet z nepremičninami
oziroma davek na dodano vrednost, stroške cenitve nepremičnine, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za
nepremičnino, ki jo draži,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine, za katere
je izklicna cena določena za m2 lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000 SIT,
5. dražitelji za nepremičnine za katere je
izklicna cena pod 1,000.000 SIT lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 10.000 SIT,
6. dražitelji za nepremičnine za katere je
izklicna cena od 1,000.000 SIT do
10,000.000 SIT lahko dvigajo za večkratnik zneska 50.000 SIT,
7. dražitelji za nepremičnine za katere je
izklicna cena nad 10,000.000 SIT lahko
dvigajo za večkratnik zneska 100.000 SIT,
8. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
9. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
10. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo,
11. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
12. morebitne ugovore reši takoj voditelj
dražbe.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Natančnejše podatke o nepremičninah, ter ostale informacije so na voljo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve.
Mestna občina Kranj

Št.
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Javne dražbe
Št. 430-02-1/2003-9

Ob-95475

Javna dražba nepremičnin
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.
I. Predmet prodaje:
A) Stanovanja
1. Enosobno stanovanje št. 1 v kleti,
Cankarjeva ul. 17 v Brežicah (prazno); v
skupni površini 61,14 m2, leto izgradnje
1956. Izklicna cena 3,211.000 SIT.
2. Dvosobno stanovanje št. 1 v pritličju,
Cankarjeva ul. 11 v Brežicah (prazno); v
skupni površini 72,67 m2. Izklicna cena
5,636.000 SIT.
3. Enosobno stanovanje št. 1 v kleti,
Gregorčičeva ul. 16 v Brežicah (prazno); v
skupni površini 59,63 m2, leto izgradnje
1955. Izklicna cena 3,515.000 SIT.
4. Enosobno stanovanje št. 1 v kleti,
Gregorčičeva ul. 18 v Brežicah (prazno); v
skupni površini 55,44 m2, leto izgradnje
1955. Izklicna cena 3,272.000 SIT.
5. Dvosobno stanovanje v pritličju desno, Stiplovškova ul. 2 v Brežicah (prazno);
v skupni površini 70,68 m2, leto izgradnje
1952. Izklicna cena 7,896.000 SIT.
6. Dvosobno stanovanje št. 4 v I. nad.
Kidričevo naselje 1 v Postojni (prazno), v
skupni površini 63,27 m2, leto izgradnje
1959. Izklicna cena 8,980.000 SIT.
7. Dvosobno stanovanje št. 4 v I. nad.
Kidričevo naselje 3 v Postojni (prazno), v
skupni površini 63,27m2, leto izgradnje
1959. Izklicna cena 8,977.000 SIT.
8. Dvosobno stanovanje št. 3 v I. nad.
Kidričevo naselje 14 v Postojni (prazno), v
skupni površini 55,17 m2, leto izgradnje
1961. Izklicna cena 7,843.000 SIT.
9. Garsonjera v kleti Kidričevo naselje
16 v Postojni (prazno), v skupni površini
38,43 m2, leto izgradnje 1961. Izklicna cena 2,337.000 SIT.
10. Dvosobno stanovanje št. 4 v I. nad.
Kidričevo naselje 16 v Postojni (prazno), v
skupni površini 54,99 m2. Izklicna cena
6.138.000 SIT.
11. Dvosobno stanovanje št. 14 v III. nad.
Kidričevo naselje 23 v Postojni (prazno), v
skupni površini 48,33 m2, leto izgradnje
1968. Izklicna cena 7,204.000 SIT.
12. Dvosobno stanovanje št. 5 v II. nad.
Kraigherjeva 10 v Postojni (prazno), v skupni površini 57.33 m2, leto izgradnje 1959.
Izklicna cena 7,905.000 SIT.
13. Dvosobno stanovanje št. 3 v II. nad.
Notranjska ulica 1A v Postojni (prazno), v
skupni površini 50,66 m2, leto izgradnje
1962. Izklicna cena 7,236.000 SIT.
14. Enosobno stanovanje št. 3 v kleti na
Pivški ulici 3 v Postojni (prazno), v skupni
površini 49,17 m2, leto izgradnje 1979. Izklicna cena 3,909.000 SIT.
15. Enosobno stanovanje št. 3 v kleti na
Vojkovi ulici 4 v Postojni (prazno), v skupni
površini 39,40 m2, leto izgradnje 1954. Izklicna cena 3,363.000 SIT.
16. Enosobno stanovanje št. 1 v kleti na
Vojkovi ulici 6 v Postojni (prazno), v skupni
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površini 29,12 m2, leto izgradnje 1954. Izklicna cena 2,000.000 SIT.
17. Enosobno stanovanje št. 1 v kleti na
Vojkovi ulici 10 v Postojni (prazno), v skupni
površini 40,50 m2, leto izgradnje 1955. Izklicna cena 2,569.000 SIT.
18. Enosobno stanovanje št. 1 v kleti na
Vojkovi ulici 10A v Postojni (prazno), v skupni površini 22,45 m2, leto izgradnje 1955.
Izklicna cena 1,365.000 SIT.
19. Enosobno stanovanje št. 2 v kleti na
Vojkovi ulici 10A v Postojni (prazno), v skupni površini 27,16 m2, leto izgradnje 1955.
Izklicna cena 1,794.000 SIT.
20. Dvosobno stanovanje št. 7 v drugem
nadstropju na Postojnski cesti 9, v Pivki (prazno), v skupni površini 55,27 m2, leto izgradnje 1970. Izklicna cena je 4,691.000 SIT.
21. Dvosobno stanovanje št. 10 v tretjem nadstropju na Postojnski cesti 9, v Pivki (prazno), v skupni površini 55,27 m2. Izklicna cena je 5,943.000 SIT.
22. Dvosobno stanovanje št. 4 v prvem
nadstropju, Pod Zavrtnice 11, v Pivki (prazno), v skupni površini 63,29 m2, leto izgradnje
1952.
Izklicna
cena
je
5,816.000 SIT.
23. Dvosobno stanovanje št. 5 v drugem nadstropju, Pod Zavrtnice 13, v Pivki
(prazno), v skupni površini 57,82 m2, leto
izgradnje 1961. Izklicna cena je
4,910.000 SIT.
24. Dvosobno stanovanje št. 3 v prvem
nadstropju, Pod Zavrtnice 13, v Pivki (prazno), v skupni površini 57,82 m2, leto izgradnje 1961. Izklicna cena je 5,121.000 SIT.
B) Objekti in zemljišča
1. odprodaja živilske trgovine v Ljubljani
a) poslovni objekt, Prušnikova ul. 6, Ljubljana 176,79 m2; k.o. Šentvid
b) objekt je v najemu do prodaje
c)
izklicna
cena
nepremičnine:
26,910.000 SIT;
2. odprodaja zemljišča v Žirovnici (pri
Jesenicah)
a) nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 917/1, 917/4 in 917/6, v skupni izmeri
3.390 m2; ZKV 617, k.o. Žirovnica
b)
izklicna
cena
nepremičnine:
40,811.000 SIT;
3. odprodaja zemljišča v Slovenski vasi
a) nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 2022 in 2023, v skupni izmeri 5.472 m2,
ZKV 1044, k.o. Nova vas
b)
izklicna
cena
nepremičnine:
31,631.000 SIT;
4. odprodaja zemljišča Jeršice pri Postojni
a) stavbno zemljišče parc. štev. 2399/1
in 2399/2 v skupni izmeri 6074 m2, k.o.
Postojna, ZKV 1433;
b)
izklicna
cena
nepremičnine:
6,160.000 SIT;
5. odprodaja bivše stražnice Urban
a) parc. št. 53 stavbišče v izmeri 160 m2
in parc. št. 269/2 pašnik v izmeri 4.510 m2;
ZKV 59, k.o. Radelca;
b)
izklicna
cena
nepremičnine:
2,945.000 SIT;
6. odprodaja bivše stražnice Sotina v
Prekmurju
a) parc. št. 894 – zazidano stavbno zemljišče v izmeri 798 m2 in parc. št. 895 –
nezazidano stavbno zemljišče v izmeri
1610 m2; vse v ZKV 198, k.o. Sotina,
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b)
izklicna
cena
nepremičnine:
1,961.000 SIT.
II. Ogled nepremičnin
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin lahko pokličete od 9. do 11. 6. 2003 na tel.
01/471-22-13.
III. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnine se odprodajajo v celoti
po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,000.000 SIT do 3,000.000 SIT
za 100.000 SIT,
– od 3,000.000 SIT do 5,000.000 SIT
za 200.000 SIT,
– od 5,000.000 SIT do 7,000.000 SIT
za 300.000 SIT,
– od 7,000.000 SIT do 9,000.000 SIT
za 400.000 SIT,
– od 9,000.000 SIT do 11,000.000 SIT
za 500.000 SIT,
– od 12,000.000 SIT naprej za
600.000 SIT.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 30 dni po opravljeni
javni dražbi.
5. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-0130000. Po opravljeni
javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi
ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni brez
obresti.
6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od
podpisa pogodbe na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114
sklic 18 19119-7141998-0130000. Položena
kavcija se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji morajo najkasneje 1 uro pred
začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo (sicer bodo izločeni iz javne dražbe) in
predložiti kopije naslednjih dokumentov (originale na vpogled ob prijavi):
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba),
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne osebe),
– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali
pravno osebo,
– osebno izkaznico,
– davčno, matično in telefonsko številko.
8. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03). Nadzor nad izvedbo javne dražbe izvaja pristojna komisija.
IV. Datum, čas in kraj javne dražbe
Stanovanja, objekti in zemljišča bodo na
javni dražbi dne: 27. 6. 2003 ob 10. uri.

Sam potek javne dražbe se bo odvijal v
sejni sobi, št. 327, III. nad., na naslovu:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo RS, Služba za gospodarjenje z nepremičninami, Kardeljeva ploščad 21, 1000
Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-02-1/2003-9

Ob-95478

Javna ponudba prodaje zasedenih
stanovanj
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.
I. Predmet prodaje so naslednja stanovanja:
1. Dvosobno stanovanje št. 7 v prvem
nadstropju na Tovarniški cesti 3b, v Ajdovščini (zasedeno), v skupni površini 55,11 m2.
Izhodiščna cena je 6,719.000 SIT.
2. Enosobno stanovanje št. 01S v prvem nadstropju na Ulici 21. oktobra 2A, v
Črnomlju (zasedeno), v skupni površini
43,67 m2. Izhodiščna cena je 4,316.000
SIT.
3. Dvosobno stanovanje št. 11 v drugem
nadstropju na Gregorčičevi 3, v Ilirski Bistrici (zasedeno), v skupni površini 61,47 m2.
Izhodiščna cena je 5,297.000 SIT.
4. Dvosobno stanovanje št. 10 v prvem
nadstropju na Gregorčičevi 3, v Ilirski Bistrici (zasedeno), v skupni površini 61,2 m2.
Izhodiščna cena je 5,716.000 SIT.
5. Dvosobno stanovanje št. 48 v enajstem
nadstropju na Partizanski cesti 45, v Škofji
Loki (zasedeno), v skupni površini 59,58 m2.
Izhodiščna cena je 13,364.000 SIT.
6. Dvosobno stanovanje št. 6 v drugem
nadstropju v Kidričevem naselju 15, v Postojni (zasedeno), v skupni površini 54,99 m2.
Izhodiščna cena je 5,988.000 SIT.
7. Dvosobno stanovanje št. 2 v pritličju v
Kidričevem naselju 16, v Postojni (zasedeno), v skupni površini 54,99 m2. Izhodiščna
cena je 5,988.000 SIT.
8. Dvosobno stanovanje št. 3 v prvem nadstropju v Kidričevem naselju 16, v Postojni
(zasedeno), v skupni površini 54,99 m2. Izhodiščna cena je 6,162.000 SIT.
9. Dvosobno stanovanje št. 7 v prvem
nadstropju na Stjenkovi 4, v Postojni (zasedeno), v skupni površini 53,45 m2. Izhodiščna cena je 6,734.000 SIT.
10. Dvosobno stanovanje št. 9 v drugem nadstropju na Stjenkovi 4, v Postojni
(zasedeno), v skupni površini 52,95 m2. Izhodiščna cena je 6,504.000 SIT.
11. Dvosobno stanovanje št. 3 v prvem
nadstropju na Ulici Gradnikove brigade 3, v
Vipavi (zasedeno), v skupni površini 63,65 m2.
Izhodiščna cena je 6,454.000 SIT.
12. Dvosobno stanovanje št. 1 v pritličju
na Ulici Gradnikove brigade 3, v Vipavi (zasedeno), v skupni površini 54,66 m2. Izhodiščna cena je 5,819.000 SIT.
13. Dvosobno stanovanje št. 4 v drugem nadstropju na Ulici Gradnikove brigade 11, v Vipavi (zasedeno), v skupni površini 65,28 m2. Izhodiščna cena je
6,534.000 SIT.
14. Dvosobno stanovanje št. 1 v pritličju
na Ulici Gradnikove brigade 11, v Vipavi (zasedeno), v skupni površini 58,56 m2. Izhodiščna cena je 4,834.000 SIT.
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II. Pogoji prodaje:
1. Stanovanja se prodajajo v celoti po
sistemu videno-kupljeno.
2. Posamezno stanovanje bo prodano
najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala komisija za odprodajo stvarnega premoženja Ministrstva za obrambo RS.
3. Podpis pogodbe in plačilo kupnine:
kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu prodajne pogodbe (v 30 dneh po odpiranju ponudb) pogodbo podpiše in po obojestranskem podpisu pogodbe plača kupnino v roku 8 dni na transakcijski račun
Ministrstva
za
obrambo
RS:
01100-6370191114, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino.
4. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Vse davčne dajatve in stroške v
zvezi s prenosom lastništva mora plačati
kupec.
5. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v 3. točki, ne sklene pogodbe
oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine
ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
6. Premoženje preide v lastništvo kupca šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe:
1. Pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe
izkažejo s plačilom varščine v višini 10%
od izhodiščne cene stanovanja na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS:
01100-6370191114. Varščina bo ponudnikom, s katerimi ne bo sklenjena kupoprodajna pogodba, vrnejna v roku 15 dni od
datuma izvedbe prodaje stanovanja na
podlagi javne ponudbe brez obresti.
2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov, navedbo
stanovanja za katerega daje ponudbo (kraj,
ulica in hišna št., nadstropje in št. stanovanja) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo
ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko računa (št. banke in št.
računa) za primer vračila varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba),
– potrdilo o plačanih obveznostih iz naslova uporabe stanovanja (samo za uporabnika, ki zaseda stanovanje, ki se prodaja),
– fotokopijo osebne izkaznice (fizične
osebe),
– izpisek iz registra pravnih oseb ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe (pravne osebe),
– kopijo davčne številke, matično in telefonsko številko.
IV. Postopek:
1. Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo
prispele na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, s pripisom “Ponudba za SGN-27/06/2003 – Ne
odpiraj”, do 27. 6. 2003 do 12. ure.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.

3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne
bodo upoštevane.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po
izbiri.
5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez
obresti vrnjena v osmih dneh po izboru
najugodnejšega ponudnika.
6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe
izvaja pristojna komisija.
V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin morebitni ponudniki dobijo na Ministrstvu za obrambo, Služba za gospodarjenje z nepremičninami, od 9. do
11. 6. 2003 na tel. št. 01/471-2213.
Ministrstvo za obrambo
Ob-95492
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, objavlja na podlagi Pravilnika
o oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem (Uradni list RS, št.
31/03)
javno dražbo
za oddajo profitnih stanovanj Mestne
občine Kranj v najem
1. Predmet oddaje so naslednja stanovanja:
na naslovu Tomšičeva ulica 21, v Kranju:
– stanovanje št. 1, v pritličju, v skupni
izmeri 47,17 m2, točkovano s 327 točkami,
za izhodiščno najemnino 43.189,30 SIT,
– stanovanje št. 2, v prvem nadstropju,
v skupni izmeri 45,48 m2, točkovano s 337
točkami, za izhodiščno najemnino
42.915,40 SIT,
– stanovanje št. 3, v prvem nadstropju,
v skupni izmeri 57,10 m2, točkovano s 337
točkami, za izhodiščno najemnino
52.857,20 SIT,
– stanovanje št. 4, v mansardi, v skupni
izmeri 45,80 m2, točkovano s 323 točkami,
za izhodiščno najemnino 41.422,70 SIT,
– stanovanje št. 5, v mansardi, v skupni
izmeri 56,59 m2, točkovano s 323 točkami,
za izhodiščno najemnino 50.208,40 SIT;
na naslovu Kopališka ulica 17, v Kranju:
– stanovanje št. 4, v 1. nadstropju, v
skupni izmeri 27,19 m2, točkovano z 280
točkami, za izhodiščno najemnino
22.532,40 SIT.
2. Kot ciljna skupina je določena mlada
družina.
3. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
so sestavni del razpisne dokumentacije. Zainteresirani ponudniki lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo od dne 10. 6. 2003,
vsak delovni dan v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj ali na
spletni strani Mestne občine Kranj
www.kranj.si pod rubriko Dokumenti, Razpisi v letu 2003. Ogled stanovanj bo možen
v skladu z navedbo v razpisnih pogojih.
4. Javna dražba za oddajo v 1. točki
navedenih stanovanj bo dne 23. 6. 2003
ob 11. uri v prostorih Mestne občine Kranj,
I. nadstropje, soba št. 14.
5. Vse dodatne informacije so na voljo
na tel. 04/23-73-158.
Mestna občina Kranj
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Razpisi delovnih
mest
Ob-95303
Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Šentrupert 57, 8232 Šentrupert,
razpisuje prosta delovna mesta:
– učitelja nemškega in angleškega
jezika (dopolnjevanje obveznosti na sosednji šoli),
– učitelja slovenskega jezika,
– pedagoga in učitelja podaljšanega bivanja.
Prijave z dokazili naj kandidati pošljejo
v 8 dneh na naslov šole.
Osnovna šola
dr. Pavla Lunačka Šentrupert
Št. 111-45/03-0515
Ob-95326
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 30. člena v zvezi s tretjim
odstavkom 33. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 20/97):
a) 1 prosto mesto pomočnika državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku na
Ptuju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona
o državnem pravobranilstvu in posebne
pogoje za imenovanje na mesto pomočnika državnega pravobranilca, določene v
27. členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-44/03-0515
Ob-95327
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96, 24/98, 48/01 in 67/02):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona
o sodniški službi in posebne pogoje za
izvolitev na mesto okrožnega sodnika, določene v 2. členu Zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-95480
Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, javni sklad, Trg republike 3, 1000
Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto
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direktorja/direktorice Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada.
Poleg splošnih zakonskih pogojev za
sklenitev delovnega razmerja morajo kandidati za direktorja izpolnjevati naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– organizacijske sposobnosti,
– teoretično in praktično poznavanje
poslovanja finančnih organizacij, ki se
ukvarjajo s financiranjem okoljskih naložb.
Za direktorja sklada je lahko imenovana oseba, ki je popolnoma poslovno sposobna in ni bila pravnomočno nepogojno
obsojena na kazen zapora več kot treh
mesecev, če ta še ni bila izbrisana.
Direktorja sklada imenuje Vlada Republike Slovenije po predhodnem mnenju
nadzornega sveta sklada.
Direktor sklada bo imenovan za dobo
štirih let od dne 13. 10. 2003, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
splošnih zakonskih pogojev in razpisnih
pogojev, življenjepisom in opisom lastne
vizije razvoja sklada pošljite v zaprti kuverti v roku tridesetih dni od objave tega
razpisa na naslov: Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, javni sklad, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Razpis za imenovanje direktorja – ne odpiraj«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
petnajstih dni po odločitvi o imenovanju.
Nadzorni svet
Ekološko razvojnega sklada
Republike Slovenije, javnega
sklada
Št. 366/03
Ob-95553
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja finančnega sektorja – delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi
za katerega je potrebno, poleg splošnih pogojev po zakonu, izpolnjevati še naslednje:
– visoka univerzitetna izobrazba ekonomske smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti
Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po
objavi na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
bo v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi pisno obvestil neizbrane kandidate.
Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov
Republike Slovenije
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Druge objave
Ob-95415
Javna ponudba
za oddajo počitniškega doma Portorož
v najem
1. Organizator javne ponudbe: Občina
Železniki, Češnjica 48, p.p. 2, 4228 Železniki.
2. Predmet javne ponudbe: oddaja počitniškega doma v Portorožu, Prečna pot
4, Portorož, z vsemi objekti na parceli št.
1525/1, 1525/2 in 1526 k.o. Portorož:
– dvonadstropni objekt počitniškega
doma,
– štiri depandanse Matilde.
3. Najemnik poslovnega prostora je dolžan:
– plačati letno najemnino v višini
2,217.600 brez DDV za leto 2003, za ostala leta se najemnina poveča enkrat letno z
mesecem januarjem z letno rastjo cen življenjskih potrebščin predhodnega leta,
– plačati mesečno obratovalne stroške,
t.j. stroške za porabljeno električno energijo, komunalne storitve (voda, kanalizacija, odvoz komunalnih odpadkov), telefon
in prispevek za mestno zemljišče ter vse
druge stroške, tako obratovalne kot neobratovalne, ki bi utegnile nastati, in sicer
vse na podlagi dejansko nastalih stroškov,
– plačati stroške tekočega vzdrževanja
najetih stvari do višine 70.000 SIT brez
DDV za eno popravilo,
– nabaviti manjkajoči drobni inventar, ki
je njegova last,
– v soglasju z najemodajalcem oblikovati razpis za letovanje in cenik storitev,
– zagotavljati prednost pri koriščenju
počitniških kapacitet občanom Občine Železniki in zaposlenim iz podjetij, ki imajo
prednostno pravico pri uporabi kapacitet
in jim zaračunaval storitve po pogojih razpisa,
– zbiranje prijav za letovanje pri najemodajalcu.
4. Plačilo najemnine in obratovalnih stroškov je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Prostor se oddaja v najem za čas od
1. 7. 2003 do 30. 4. 2007.
6. Prostor je namenjen za opravljanje
počitniške in gostinske dejavnosti.
7. Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika in točen naslov ter
račun ponudnika,
– predmet ponudbe,
– opis dejavnosti, ki jo bo ponudnik
opravljal v obravnavanem poslovnem prostoru,
– izpis vpisa v sodni register-za podjetja ali družbe, ne starejši od 30 dni,
– priglasitveni list samostojnega podjetnika (izdaja DURS),
– kratko poročilo o dosedanjih aktivnosti ter predstavitev programa,
– dokazilo o poravnanih vseh družbenih in ostalih obveznostih (Uprava za javne
prihodke ali Davčni urad ali Izjava banke),
staro največ 30 dni,
– potrdilo o registraciji – izdaja Davčni
urad vsem zavezancem DDV,

– dokazilo o plačilu varščine v višini
100.000 SIT, ki se plača na račun Občine
Železniki št. 01346-0100007492,
– dokazila oziroma dokumentacija glede izpolnjevanja meril iz 11. točke javne ponudbe,
– ostalo – priporočila (neobvezno).
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s
pripravo ponudbe.
8. Pismene ponudbe se pošljejo v zaprti
kuverti na naslov: Občina Železniki, Češnjica 48, p.p. 2, 4228 Železniki, s pripisom:
»Ne odpiraj - Ponudba - Počitniški dom Portorož«. Najemodajalec bo izbral le med kandidati, ki bodo v razpisanem roku oddali popolno ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili.
Naknadno dopolnjevanje vlog ni mogoče.
9. Rok za oddajo ponudbe je do 23. 6.
2003 do 12. ure. Ponudnik je na ponudbo
vezan 60 dni od navedenega roka za oddajo ponudbe.
10. Javno odpiranje ponudb bo dne
23. 6. ob 13. uri v sejni sobi Občine Železniki, Češnjica 48, Železniki.
11. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– ponujena višina najemnine 90 točk,
– ponujena višina vzdrževanja 10 točk.
12. Če med ponudniki, ki enakovredno
izpolnjujejo pogoje in merila javne ponudbe, ne bo možno izbrati najemnika, bo izbor najemnika izveden z dražbo. O dnevu
dražbe bodo ponudniki pismeno obveščeni. Ponudniku, ki v javni ponudbi uspe, se
varščina poračuna pri plačilu najemnine. Če
uspeli ponudnik ne sklene pogodbe ali kasneje odstopi od najema, varščina zapade v
korist najemodajalca. Ponudnikom, ki v javni ponudbi ne uspejo, se varščina vrne v
roku 15 dni po sprejemu odločitve o oddaji
poslovnega prostora, na račun, katerega
popolno in točno številko z navedbo enote
banke ali UJP, so dolžni navesti že v ponudbi. Varščina se ne obrestuje. Najemodajalec si pridržuje pravico, da lahko postopek
javne ponudbe do sklenitve pravnega posla
ustavi in ne izbere nobenega ponudnika.
13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku do 5 dni od odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom bo pogodba sklenjena v
roku 2 dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri ponudnika.
14. Ogled prostora je mogoč po predhodnem dogovoru. Dodatne informacije dobijo interesenti pri Cirili Tušek, na tel.
04/500-00-18.
Občina Železniki
Ob-95563
Javno zbiranje ponudb
V skladu z Zakonom o spodbujanju regionalnega razvoja, Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju in Zakonom
o varstvu okolja Občina Slovenske Konjice
pristopa k strategiji razvoja. K sodelovanju
vabi vse zainteresirane, da oddajo ponudbo
za izdelavo strategije razvoja Občine Slovenske Konjice – lokalne agende 2020.
Kriteriji za izbor so naslednji: reference,
kvaliteta, ugodna cena in plačilni pogoji. V
primeru enakovrednih ponudb bodo kot kriterij prevladale reference.
Ponudbe naj vsebujejo izdelavo analize
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stanja, predloga rešitve in akcijskega načrta. Ponudniki naj izdelajo ponudbo za aktivnosti naštete v metodologiji, objavljeni na
internetni strani www.slovenskekonjice.si.
Ponudnik se v ponudbi zavezuje, da bo
pri pripravi strategije razvoja zagotovil udeležbo vseh zainteresiranih skupin ter jih
vključil v pripravo projekta.
Ponudbo oddajte do 30. 6. 2003 v zaprti kuverti, naslovljeno na Občino
Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210
Slovenske Konjice, s pripisom »Strategija
razvoja Občine Slovenske Konjice – Lokalna agenda 2020.«
Za vse dodatne informacije pri izdelavi
ponudbe se lahko obrnite na: Igorja Frim,
tel. 757-33-69 ali Ireno Švab Kavčič, tel.
57-33-64.
Občina Slovenske Konjice si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.
Občina Slovenske Konjice

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-08-21102-415/2001-12
Ob-95280
Upravna enota Ljubljana na podlagi 1. odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Bajrić Safeta, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep;
1. Za začasnega zastopnika stranki
Bajrić Safetu, roj. 25. 3. 1976, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Cesta dveh cesarjev 106 D, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-08-21102-438/2001-10 Ob-95285
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Pirc Jeluške,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Pirc
Jeluški, roj. 18. 10. 1965, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Slape 90,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Ob-95335
Sindikat zavarovalnih zastopnikov
Slovenije se določi kot reprezentativni sindikat v poklicu zavarovalni zastopnik.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 029-2/2003-1423
Ob-95282
Pravila Sindikata družbe Baby center,
so dne 23. 5. 2003 sprejeta v hrambo pri
Upravni enoti Brežice in dne 23. 5. 2003
vpisana v evidenčni knjigi pravil oziroma statutov Upravne enote Brežice pod zap. št.
2/2003.
Št. 028-3/2003 1427
Ob-95283
Upravna enota Slovenske Konjice z
dnem izdaje te odločbe hrani statut Sindikata KNSS Neodvisnost, Sindikat družbe
UNIOR d.d., s sedežem Mestni trg 18,
Slovenske Konjice, sprejet dne 9. 3. 2003
na ustanovni skupščini sindikata.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Slovenske Konjice
pod zaporedno številko 59, dne 5. 5. 2003.
Št. 01100-0002/03
Ob-95333
Republika Slovenija, Upravna enota Sevnica, sprejme v hrambo Pravila o delovanju sindikalne enote sedež sindikata je:
Trg svobode 14, 8290 Sevnica.
Pravila so bila sprejeta v hrambo dne
19. 5. 2003 in so vpisana pod zaporedno
številko 002/03.
Št. 121-67/93-08
Ob-95334
Upravna enota Kranj preneha hraniti Pravila o organiziranosti in delovanju sindikata Brivsko frizerskega podjetja Kranj,
Maistrov trg 7, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 61. Iz evidence statutov sindikatov se pravila izbrišejo z dnem
30. 4. 2003.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 30724-2/2003-5
Ob-95386
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je
z odločbo dne 27. 5. 2003 odločil, da Splošni poslovni pogoji bank v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Splošni poslovni
pogoji), ki so bili sprejeti v okviru članic
Združenja bank Slovenije (v nadaljevanju: ZBS) ter bodo pričeli veljati 1. julija
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2003, ne predstavljajo sporazuma iz prvega
odstavka 5. člena ZPOmK. Zahteva za podelitev posamične izjeme v smislu določb 7.
člena ZPOmK, da Urad odloči, da so Splošni poslovni pogoji bank v Republiki Sloveniji
v skladu s tretjim odstavkom 5. člena in zato
niso prepovedani in nični, se zavrne.
Temeljni cilj in namen splošnih poslovnih pogojev je zagotoviti večjo preglednost
in razumljivost poslovanja bank s strankami
ter poenotiti njihovo vsebino, z namenom,
da se strankam zagotovi vsaj minimalne
standarde poslovanja. Navedeni standardi
naj bi predstavljali pravila poslovanja na delu finančnega trga, ki do sedaj ni bil enotno
urejen in naj bi predstavljala osnovna pravila, ki bi jih v razmerju do strank spoštovale
vse banke, delujoče v Republiki Sloveniji. S
tem naj bi se uravnotežili pogodbeni odnosi
med banko in stranko in splošna pravila bi
prerasla v dobre poslovne običaje.
Urad je ob predpostavki, da sprejetje in
izvajanje Splošnih poslovnih pogojev s strani
bank in hranilnic, članic ZBS, ne bo neposredno urejalo njihovega tržnega položaja in
oviralo, preprečevalo ali izkrivljalo konkurenco v Republiki Sloveniji, izdal negativni izvid.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-7/03-10
Ob-95324
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 28. 5.
2003 na podlagi priglasitve nameravane
koncentracije izdal odločbo, s katero je na
podlagi tretjega odstavka 38. člena Zakona
o preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 56/99; ZPOmK) odločil,
da je koncentracija družb Enos – Energetika d.o.o., podjetje za oskrbo s toplo
vodo, paro, plinom in elektriko, Cesta
železarjev 8, Jesenice (v nadaljevanju:
Enos – Energetika) in Jes – Energetika
d.o.o., Cesta Maršala Tita 49, Jesenice
(v nadaljevanju: Jes – Energetika), skladna s pravili konkurence.
Koncentracija se bo izvedla na podlagi
Pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega
deleža družbe Enos – Energetika. Družba
Jes – Energetika bo z nakupom 80% poslovnega deleža pridobila neposreden nadzor nad družbo Enos – Energetika.
Urad je presojal koncentracijo na trgu
oskrbe z zemeljskim plinom ter na trgu oskrbe s toplo vodo in paro. Urad je na podlagi
preizkusa ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi in delovanju upoštevnih trgov ter na podlagi podatkov, pridobljenih s strani priglasiteljev ni izkazan
resen sum, da bi bila koncentracija neskladna s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-4/03-3
Ob-95518
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 28. 5. 2003 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona
o preprečevanju omejevanja konkurence
(ZPOmK; Uradni list RS, št. 56/99) odločil,
da je koncentracija družbe Jata Emona,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.d.,
Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana
(Jata Emona), in družbe Mlinotest, živilska industrija d.d., Tovarniška 14, 5000
Ajdovščina (Mlinotest), ki se izkazuje v
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odprodaji Mešalnice krmil – profitnega centra (obrata) družbe Mlinotest družbi Jata
Emona in s tem v prenosu nadzora nad
mešalnico, skladna s pravili konkurence in
da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija je nastala 28. 1. 2003, ko
sta družbi Mlinotest in Jata Emona sklenili
dokončno in zavezujočo Pogodbo o kupoprodaji sredstev (Pogodba), v skladu s katero
Jata Emona od družbe Mlinotest odkupi sredstva in prevzame zaposlene ter prodajni trg
Mešalnice krmil, profitnega centra (obrata)
družbe Mlinotest, v katerem se izvaja poslovni
program proizvodnje krmil za prehrano gospodarskih živali. Obravnavana transakcija
predstavlja koncentracijo v smislu drugega odstavka druge alinee 11. člena ZPOmK.
Jata Emona je delniška družba, dejavna
na področjih reje perutnine, proizvodnje krmil za gospodarske živali, trgovine na debelo z žiti, semeni, krmo in jajci, ter trgovine
na drobno z mesom in mesnimi izdelki. Jate
Emone niti posredno niti neposredno ne
nadzoruje nobeno podjetje. Jata Emona neposredno nadzoruje družbo Dobrodej, podjetje za razvoj, proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Holcerjeva 27, 2204 Miklavž
na Dravskem polju, ki je v njeni 100% lasti.
Dejavnost te družbe je proizvodnja in prodaja mineralno vitaminskih dodatkov in superkoncentratov za prehrano gospodarskih
živali. Družba Mlinotest je dejavna na področju mlinarstva, proizvodnje krmil, proizvodnje mlevskih izdelkov, proizvodnje testenin, kruha in peciva, proizvodnje bonbonov
ter trgovine na debelo in drobno z živilskimi
in neživilskimi proizvodi. Mešalnica krmil je
obrat znotraj družbe Mlinotest, v katerem
se izvaja poslovni program proizvodnje krmil za prehrano gospodarskih živali. Družbe Mlinotest niti neposredno niti posredno
ne nadzoruje nobeno podjetje. Mlinotest ne
nadzoruje nobenega podjetja, dejavnega na
področju proizvodnje krmil. Družba Mlinotest z uveljavitvijo predmetne pogodbe dolgoročno izstopa iz omenjene dejavnosti.
Urad je presojal skladnost obravnavane
koncentracije s pravili konkurence na upoštevnem trgu proizvodnje in na upoštevnem
trgu prodaje krmnih mešanic za prehrano
gospodarskih živali v Republiki Sloveniji in
ugotovil, da bo koncentracija priglasitelju
omogočila povečanje prometa in racionalizacijo stroškov, kar je nujno za prilagoditev
spremenjenim razmeram na trgu, na trgu
proizvodnje krmnih mešanic v Republiki Sloveniji pa bo Jata Emona postala pomemben
konkurent Perutnini Ptuj d.d., kar bo pozitivno vplivalo na stanje konkurence na
obravnavanih upoštevnih trgih.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 30723-2/03-2
Ob-95561
1. Osnutek Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe Skupni list d.o.o., ki naj bi ga
sklenile spodaj navedene družbe:
– Delo, časopisno in založniško podjetje, d.d., Dunajska 5, Ljubljana;
– Gorenjski glas, časopisno podjetje,
d.o.o., Zoisova 1, Kranj;
– Novi Tednik & Radio Celje, podjetje
za časopisno in radijsko dejavnost, d.o.o.,
Prešernova 19, Celje;
– Podjetje za informiranje d.d., Arhitekta Novaka 13, Murska Sobota;
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– Primorske novice, časopisno-založniška družba, d.o.o., Ulica OF 12 in
– Radio tednik Ptuj, družba za časopisno in radijsko dejavnost, d.o.o., Raičeva
6, Ptuj
je v skladu s tretjim odstavkom 5. člena
ZPOmK in zato ni prepovedan in ničen.
2. Posamična izjema začne učinkovati z
dnem izdaje te odločbe.
3. Podeli se za dobo 5 let od dneva
začetka učinkovanja posamične izjeme.
4. Priglasitelji osnutka Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe Skupni list d.o.o.,
morajo izpolniti naslednje obveznosti:
– osem dni po sklenitvi Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe Skupni list d.o.o
predložiti Uradu kopijo pogodbe, overjene
pred notarjem;
– v osmih dneh po sprejetju organizacijskih predpisov in cenikov le-te posredovati
Uradu.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 12. členu
Zakona o ustanovah
Št. 1341-03-221-12/2003
Ob-95582
S to odločbo se izdaja soglasje k Aktu o
ustanovitvi Katoliške ustanove Cristian in
Heart, sestavljenim v obliki notarskega zapisa št. SV-271/03 z dne 4. 4. 2003, s
katerim je ustanovitelj: Dejan Krajačić, stanujoč v Medvodah, Škofjeloška c. 11, ustanovil ustanovo z imenom: Katoliška ustanova Christian in Heart, s sedežem v Medvodah, Škofjeloška c. 11.
Namen ustanove je splošnokoristen. Namen ustanove je v omogočanju življenja po
krščanskih vrednotah preko medmrežja.
Ustanovitveno
premoženje
znaša
150.000 tolarjev.
Oseba pooblaščena za zastopanje je Dejan Krajačić, predsednik prve uprave ustanove.

Objave
gospodarskih družb
Ob-95402
Uprava družbe Induplati Holding d.d. obvešča delničarje družbe, da je dne 4. 6.
2003 na Okrožno sodišče Ljubljana, registrski oddelek, Tavčarjeva 9, Ljubljana, pri registrskem vložku št. 1/00517/00 predložila
pripojitveno pogodbo z dne 15. 5. 2003, s
katero se prevzeta družba Induplati Tekstil
d.d., Industrija platnenih izdelkov, d.d., Zg.
Jarše, Kamniška c. 24, 1230 Domžale, pripoji k prevzemni družbi Induplati Holding d.d.
Delničarji družbe se obveščajo, da imajo
od 6. 6. 2003 dalje na sedežu družbe možnost pregledati naslednje listine:
1. pogodbo o pripojitvi,
2. letna poročila obeh družb, ki se pripajajo, za zadnja tri poslovna leta,
3. poročilo uprave obeh družb o pripojitvi,

4. skupno poročilo o reviziji pripojitve,
5. poročilo obeh nadzornih svetov o pregledu pripojitve.
Vsakemu delničarju družba na njegovo
zahtevo naslednji delovni dan brezplačno
izroči prepis listin iz predhodnega odstavka
te objave.
Induplati Holding, d.d.
direktorica uprave
Viktorija Vehovec
Ob-95403
Uprava družbe Induplati Tekstil d.d. obvešča delničarje družbe, da je dne 4. 6.
2003 na Okrožno sodišče Ljubljana, registrski oddelek, Tavčarjeva 9, Ljubljana, pri
registrskem vložku št. 12536500 predložila pripojitveno pogodbo z dne 15. 5. 2003,
s katero se prevzeta družba Induplati Tekstil
d.d. pripoji k prevzemni družbi Induplati Holding, Industrija platnenih izdelkov, d.d. Zg.
Jarše, Kamniška c. 24, 1230 Domžale.
Delničarji družbe se obveščajo, da imajo od 6. 6. 2003 dalje na sedežu družbe
možnost pregledati naslednje listine:
1. pogodbo o pripojitvi,
2. letna poročila obeh družb, ki se pripajajo, za zadnja tri poslovna leta,
3. poročilo uprave obeh družb o pripojitvi,
4. skupno poročilo o reviziji pripojitve,
5. poročilo obeh nadzornih svetov o pregledu pripojitve.
Vsakemu delničarju družba na njegovo
zahtevo naslednji delovni dan brezplačno
izroči prepis listin iz predhodnega odstavka
te objave.
Induplati Tekstil, d.d.
direktorica uprave
Viktorija Vehovec
Ob-95564
Upravi družb, Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, Ptuj in Turma d.o.o., Hladilniška
pot 34, Ljubljana, v skladu z določili 516.
člena ZGD obveščata delničarje, da sta dne
4. 6. 2003 Okrožnemu sodišču na Ptuju in
Okrožnemu sodišču v Ljubljani, kot registrskima sodiščema predložili pogodbo o pripojitvi prevzete družbe Turma d.o.o., k prevzemni družbi Perutnina Ptuj d.d. Pogodbo
o pripojitvi je pred tem na svoji seji dne
3. 6. 2003 pregledal nadzorni svet prevzemne družbe in dne 2. 6. 2003 postal
ustanovitelj prevzete družbe.
Sklepe o soglasju k pripojitvi bo družbenik prevzete družbe obravnaval na skupščini, dne 8. 7. 2003.
Delničarji družbe Perutnina Ptuj d.d.,
Ptuj, katerih deleži dosegajo dvajsetino
osnovnega kapitala prevzemne družbe, lahko v roku enega meseca, na podlagi določb 528. člena ZGD, zahtevajo sklic skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči o
soglasju za pripojitev.
Delničarji družbe Perutnina Ptuj d.d., Ptuj
imajo po določbi 516. člena ZGD v roku
enega meseca od objave tega obvestila možnost vpogleda in prepisa vseh listin, vsak
delavnik med 10. in 14. uro na sedežu družbe Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, Ptuj.
Perutnina Ptuj d.d.
predsednik uprave
dr. Roman Glaser
Turma d.o.o.
direktorica
Silvija Škrubej, univ. dipl. ek.
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Št. 08/03
Ob-95284
Na podlagi prvega odstavka 533.f člena
zakona o gospodarskih družbah Ixtlan Consulting d.o.o. objavlja naslednje obvestilo o
predložitvi oddelitvenega načrta, ki ga je
dne 28. 5. 2003 predložil Okrožnemu sodišču v Ljubljani.
»Ixtlan Consulting d.o.o., Ljubljana, Trdinova 4, (Ixtlan Consulting d.o.o.), obvešča
Okrožno sodišče v Ljubljani, kot registrsko
sodišče,
I. da bo skupščina družbenikov Ixtlan
Consulting d.o.o., ki bo odločala o soglasju
k oddelitvenem načrtu o oddelitvi in prenosu dela premoženja te družbe na novo ustanovljeno družbo Ixtlan Forum d.o.o. ter o
soglasju k in sprejemu družbene pogodbe
navedene novo ustanovljene družbe zasedala dne junija 7. 7. 2003.
II. Obenem s tem obvestilom Ixtlan Consulting d.o.o. pošilja sodišču »Oddelitveni
načrt o oddelitvi in prenosu delov premoženja te družbe na novo ustanovljeno družbo
Ixtlan Forum d.o.o.«
III. Ixtlan Consulting d.o.o. s tem obvestilom opozarja:
a) družbenike, da je dolžan v roku najmanj 14 dni pred zasedanjem skupščine, ki
bo odločala o oddelitvi, vsakemu družbeniku skupaj z vabilom poslati kopijo delitvenega načrta in letnega poročila za zadnja tri
poslovna leta, da je na zasedanju skupščine potrebno predložiti navedene listine, direktor pa je dolžan ustno obrazložiti vsebino oddelitvenega načrta, da je direktor pred
odločanjem o soglasju za oddelitev dolžan
družbenike obvestiti o vseh pomembnih
spremembah premoženja družbe, v obdobju od sestave oddelitvenega načrta do zasedanja skupščine (za takšno se šteje zlasti
tista sprememba, zaradi katere bi bilo primerno drugačno menjalno razmerje oziroma drugačna dodelitev deležev v novih družbah),
b) upnike, da je Ixtlan Consulting dolžan
vsakemu upniku na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dati
prepis oddelitvenega načrta.
Ixtlan Consulting d.o.o. ni sestavil vmesnih bilanc, ker se zadnje letno poročilo
obeh družb nanaša na poslovno leto 2002,
oddelitveni načrt pa je bil sestavljen dne
26. 5. 2003, torej v (manj kot) šestih mesecih od dne izteka poslovnega leta 2002.
Vsi družbeniki so se z izjavami v obliki
notarskega zapisa odrekli uporabi določb
zakona o gospodarskih družbah o poročilu
uprave o oddelitvi in reviziji oddelitve ter
poročilu revizorja o oddelitvi.”
Ixtlan Consulting d.o.o.
Marko Cevc, direktor
Ob-95573
Na podlagi prvega odstavka 533.f člena
Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) Alpetour THP d.o.o., Kapucinski trg 9, Škofja Loka, obvešča, da je dne
30. 5. 2003 Okrožnemu sodišču v Kopru
predložila delitveni načrt prenosne družbe
Alpetour THP d.o.o., na podlagi katerega
naj bi družbeniki družbe na skupščini, ki bo
predvidoma dne 30. 6. 2003, odločali o
oddelitvi družbe s prenosom dela premoženja na novi družbi Poslovno hotelsko stano-

vanjski center Štemarje, družba za poslovanje z nepremičninami in investicje d.o.o. in
Turistično hotelsko podjetje Krona, hoteli in
drugi obrati d.o.o., obe s sedežem v Škofji
Loki.
Družbenikom prenosne družbe bo prenosna družba posredovala, skupaj z vabilom na skupščino, vse listine iz drugega
odstavka 533.f člena ZGD.
Prenosna družba opozarja upnike na njihovo pravico iz 5. odstavka 533.f člena
ZGD, da lahko zahtevajo brezplačen prepis
delitvenega načrta.
Alpetour THP d.o.o., Škofja Loka
direktor Andrej Kolarič

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-95312
V skladu s 465. členom ZGD objavljamo, da je družba SVIT svetovanje in trgovina d.o.o., Trg svobode 26, Slovenska Bistrica, pridobila še 119.204 delnic družbe
IMP Montaža Maribor, d.d., tako da jih ima
skupaj 241.511 oziroma 59,52%.
IMP Montaža Maribor, d.d.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-95314
Uprava družbe Aluminij Montal, d.d., Komen, Komen 129a, 6223 Komen, skladno
s prvim odstavkom 350. člena ZGD objavlja, da je uprava na seji dne 7. 5. 2003,
skladno s sklepom skupščine z dne 28. 8.
2002, sprejela
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Zaradi umika 1.610 lastnih delnic po nominalni vrednosti 10.000 SIT za posamezno delnico, se osnovni kapital družbe zmanjša za 16,100.000 SIT; iz dosedanjih
161,070.000 SIT na 144,970.000 SIT
osnovnega kapitala.
Upniki, katerih terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v register in bodo svoje terjatve
prijavili v roku 6 mesecev od objave tega
sklepa, bodo dobili ustrezno zavarovanje,
kolikor ne bodo mogli biti poplačani.
Skladno s sprejetim sklepom upnike
opozarjamo na pravico prijave svojih terjatev.
Aluminij Montal, d.d.,
uprava
Ob-95535
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah, poslovodstvo družbe
Integral Stojna, avtobusni promet, d.o.o.,
Reška cesta 1, Kočevje, z matično številko
5517010, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod vložno številko 1/13156/00, objavlja, da je na svoji
skupščini dne 19. 12. 2002, sprejelo

Št.

53-54 / 6. 6. 2003 / Stran 3147
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
Osnovni kapital družbe se zmanjša od
108,850.000 SIT na 59,867.000 SIT. Razlog za navedeno zmanjšanje je umik lastnih
poslovnih deležev v nominalni vrednosti
48,983.000 SIT.
Družba poziva vse morebitne upnike, naj
se zglasijo na sedežu družbe in izjavijo, da
soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Upnikom, ki nebi soglašali s sprejetim
zmanjšanjem osnovnega kapitala, bo družba ali poravnala upravičene zahtevke ali
zagotovila ustrezno varščino.
Integral Stojna, d.o.o., Kočevje
direktor Ivan Ofak

Razširitev dnevnega reda
Ob-95560
Uprava družbe Exoterm Kranj d.d., Struževo 66, 4202 Naklo, na podlagi 286/1.
člena Zakona o gospodarskih družbah in
sklica 7. seje delniške družbe Exoterm Kranj
d.d. ter predloga delničarja Finira d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, objavlja
dopolnitev dnevnega reda
7. seje skupščine delniške družbe
Exoterm Kranj d.d.,
ki bo 30. 6. 2003 ob 13. uri na sedežu
družbe Exoterm Kranj d.d., Struževo 66,
4202 Naklo, z dodatnima točkama dnevnega reda
5. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi odstopne izjave se razreši Robert Biček, kot član nadzornega sveta družbe.
6. Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se imenuje Matjaž Balentin, Pregljev
trg 3, Ljubljana, do izteka mandata članom
nadzornega sveta imenovanega 4. 9. 2000.
Ostalo besedilo sklica 7. seje skupščine
delniške družbe ostane nespremenjeno in
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od 10. do 11. ure do
dneva zasedanje skupščine.
Exoterm Kranj d.d.
uprava - direktor

Sklici skupščin
Št. 28/2003
Ob-95244
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe
sklicujem
skupščino
družbe Agroservis d.d., Kroška 58,
9000 Murska Sobota,
ki bo v torek, dne 15. julija 2003 ob 13.
uri v prostorih uprave družbe, Kroška ulica
58, 9000 Murska Sobota.
Predlagani dnevni red skupščine:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da se
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sprejme naslednji sklep: za predsednika 7.
redne skupščine se izvoli Ciril Logar, za
preštevalki glasov se izvolita Silva Kreft in
Mirjana Sobočan. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Franc Šoemen.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
2. Predložitev letnega poročila uprave za
poslovno leto 2002 in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2002 in pisnim poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu
preverjanja vodenja družbe v preteklem poslovnem letu, ki ga je skladno z 274.a členom ZGD predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je sprejel Letno
poročilo za leto 2002.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Sklep:
a) ugotovi se, da bilančni dobiček za
leto 2002 znaša 102,552.452 SIT,
b) bilančni dobiček za leto 2002 v višini
102,552.452 SIT ostane nerazporejen in
bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih
poslovnih letih (preneseni dobiček),
c) skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2002, ter jima podeli razrešnico za delo v
poslovnem letu 2002.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: osnovni
kapital družbe, ki znaša 127,960.000 SIT
se zmanjša z umikom 52.245 lastnih delnic
z nominalno vrednostjo 1.000 SIT za delnico, ki jih je družba pridobila kot lastne delnice, torej v skupni nominalni vrednosti
52,245.000 SIT, tako, da po zmanjšanju
znaša 75,715.000 SIT.
Umik delnic se izvede v breme rezerv za
lastne delnice oblikovanih iz čistega dobička poslovnih let 2001 in 2002. V kapitalske
rezerve se odvede znesek 52,245.000 SIT.
Za nominalno vrednost umaknjenih lastnih
delnic se zmanjša osnovni kapital in sorazmerni del splošnega prevrednotovalnega
popravka kapitala.
Osnovni kapital se zmanjša z dnem vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala
v sodni register.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta delniške družbe, ki zastopajo interese kapitala, zaradi odstopa dosedanjih članov.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na predlog nadzornega sveta se za 4-letni mandat v nadzorni svet izvolijo naslednji člani, ki zastopajo interese kapitala:
– Petra Mlakar,
– Erika Režek.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled za vse točke dnevnega reda, vključno z besedilom letnega poročila
za leto 2002, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, v tajništvu uprave na sedežu družbe
v Murski Soboti, Kroška ulica 58, vsak de-
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lavnik od 9. do 13. ure od 10. 6. 2003 do
15. 7. 2003.
Predlogi delničarjev
Vsak nasprotni predlog delničarjev k predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti v pisni obliki,
obrazložen in vložen v enem tednu po objavi tega sklica v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Murski Soboti, Kroška ulica 58.
Način glasovanja
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu
uprave na sedežu družbe v Murski Soboti,
Kroška ulica 58. Pooblaščenec delničarja
mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek ter
naslov pooblaščenca in firmo, sedež ter
podpis in žig pooblastitelja). Vsaka delnica
daje delničarju en glas. Če skupščina ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, t.j. 15. 7. 2003 ob 14. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, t.j. dne 15. 7.
2003 ob 14. uri v istih prostorih. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Agroservis d.d. Murska Sobota
uprava družbe
Branko Fijok, univ. dipl. inž. stroj.
direktor
Ob-95277
Uprava in nadzorni svet Slovenske investicijske banke d.d. Ljubljana, v skladu z drugim odstavkom 283. člena ZGD
objavljata vabilo na
redno letno zasedanje skupščine
Delničarji banke se vabijo, da se udeležijo zasedanja skupščine, ki bo dne 7. 7.
2003 ob 10. uri v konferenčni dvorani hotela Slon v Ljubljani, Slovenska 34.
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost skupščine, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 11. uri na istem
mestu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Obravnava letnega poročila za leto
2002 in odločanje o podelitvi razrešnice
članom uprave in članom nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini banke, da sprejme sklepe o razrešnici:
1) O podelitvi razrešnice posameznim
članom uprave se glasuje ločeno.

2) Mag. Vladu Klemenčiču, ki je opravljal funkcijo predsednika uprave do 20. 3.
2002 se razrešnica ne podeli.
3) Simonu Petriču, ki je opravljal funkcijo predsednika uprave do 15. 7. 2002 se
razrešnica ne podeli.
4) Tomažu Roglju, ki je opravljal funkcijo
predsednika uprave od 20. 3. 2002 se
razrešnica ne podeli.
5) Boštjanu Kolerju, ki je opravljal funkcijo člana uprave od 15. 7. 2002 se
razrešnica podeli.
6) mag. Ranku Nikoliću, ki je opravljal
funkcijo člana uprave od 11. 12. 2002 se
razrešnica podeli.
7) Članom nadzornega sveta, ki so to
funkcijo opravljali v letu 2002 se podeli razrešnica.
3. Sprememba statuta družbe.
Delničar Nova Ljubljanska banka d.d.
Ljubljana predlaga skupščini banke, da
sprejme sklep o spremembi statuta:
1) 19. člen statuta se spremeni tako, da
se glasi: »Nadzorni svet ima 7 (sedem) članov.«
2) 4. točka 22. člena statuta se spremeni tako, da se glasi: »4. ne glede na določbe zakona, ki ureja udeležbo delavcev pri
upravljanju, delavci banke ne morejo biti člani nadzornega sveta.«
3) Na koncu 22. člena statuta se doda
nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Prepoved iz 2. točke prvega odstavka tega člena ne velja za osebe, ki so
člani nadzornega sveta oziroma uprave nadrejene banke v bančni skupini.«
4. Odpoklic članov nadzornega sveta in
imenovanje nadzornega sveta.
Delničar Nova Ljubljanska banka d.d.
Ljubljana predlaga skupščini banke, da
sprejme sklep o odpoklicu in imenovanju
članov nadzornega sveta:
1) Dosedanji člani nadzornega sveta Ivan
Vitežnik, predsednik, Viktorija Potočnik,
podpredsednica, Aleksander Mervar, podpredsednik, dr. Nina Plavšak, članica, dr.
Nevenka Hrovatin, članica, Sandi Češko,
član, Janez Oven, član, Mira Filipič, članica
in Tomaž Kuntarič, član, se odpokličejo.
2) Za člane nadzornega sveta Slovenske investicijske banke d.d., Ljubljana, se
imenujejo: Janez Maksimiljan Senčar, predsednik, Milan Marinič, podpredsednik, dr.
Nina Plavšak, članica, Milan M. Cvikl, član,
Marjana Konštantin, članica, Anton Ribnikar, član, Maruša Kosovinc Dragonja, članica.
5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini banke,
da sprejme sklep o imenovanju revizorja za
leto 2003: za revizorja, ki bo revidiral letno
poročilo banke za leto 2003, se imenuje
revizijska družba PricewaterhouseCoopers
d.o.o., Ljubljana.
6. Obravnava poročil o notranjem revidiranju za leti 2001 in 2002.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda:
K 2. točki:
– revidirano letno poročilo za leto 2002,
ki ga je 30. 5. 2003 sestavila uprava družbe, z revizorjevim poročilom,
– poročilo nadzornega sveta o pregledu
letnega poročila za leto 2002 z dne 2. 6.
2003.
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K 3. točki:
– poročilo o notranjem revidiranju za leti
2001 in 2002 z mnenjem nadzornega sveta.
Gradivo k 2. točki je v skladu s tretjim
odstavkom 282.a člena ZGD, je od dneva
objave tega sklica dostopno delničarjem v
poslovnih prostorih banke na Čopovi 38 v
Ljubljani, vsak delavnik od 9. do 12. ure pri
Dejani Robič, soba 401 v IV. nadstropju.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo pisno prijavijo banki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi zakoniti zastopniki morajo pooblastilo oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti
za zastopanje predložiti pred začetkom zasedanja skupščine.
Slovenska investicijska banka d.d.
uprava in nadzorni svet banke
Št. 19/03
Ob-95278
Na podlagi 7. člena statuta delniške družbe Metalka Zastopstva Holding d.d., Ljubljana, Dalmatinova 2, sklicuje uprava družbe
10. sejo skupščine
družbe Metalka Zastopstva Holding
d.d.,
ki bo 8. 7. 2003 ob 9. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Dalmatinova 2/III.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, njegovega namestnika in dveh preštevalcev
glasov in seznanitev s prisotnostjo notarke.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine, njegov namestnik in dva preštevalca glasov po predlogu uprave družbe. Seji prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: imenuje se revizor po
predlogu nadzornega sveta družbe.
4. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2002 in pisnim poročilom nadzornega sveta ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2002 in pisnim poročilom nadzornega sveta, v katerem potrjuje
letno poročilo uprave.
b) Dobiček za poslovno leto 2002 v znesku 17,364.271,76 SIT ostane nerazporejen.
c) Skupščina podeljuje članom uprave
in članom nadzornega sveta razrešnico za
leto 2002.
5. Informacije delničarjem.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so svojo udeležbo pismeno najavili upravi
družbe vsaj 3 dni pred datumom seje, ki se
na skupščini izkažejo z delnicami oziroma
potrdili o vpisu in vplačilu delnic oziroma
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki predložijo pismena pooblastila.

Poziva se udeležence skupščine, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu
družbe najmanj 20 minut pred objavljenim
začetkom seje skupščine, da podpišejo listo prisotnih ter prevzamejo glasovalni listek.
Celotno gradivo s predlogi sklepov in
letno poročilo – bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, priloge s pojasnili k izkazom
in dodatni izkazi, poročilo o revidiranju in
pisno poročilo nadzornega sveta so delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak
dan od 8. do 12. ure.
Delničarji lahko svoje protipredloge, ki
morajo biti pismeni in obrazloženi, vložijo v
roku znotraj 7 dni od objave tega sklica skupščine, priporočeno po pošti ali neposredno
v tajništvu družbe na njenem sedežu.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
8. 7. 2003 ob 10. uri v istih prostorih. Na
ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Metalka Zastopstva Holding d.d.
direktor družbe
Oblak Jože, univ. dipl. ek.
Ob-95296
Na podlagi statuta delniške družbe Tovarne transportnih naprav d.d., Podskrajnik
17, 1380 Cerknica, z dne 19. decembra
1996, uprava družbe TTN Tovarne transportnih naprav d.d., vabi delničarje na
6. skupščino družbe
Tovarne transportnih naprav d.d.,
ki bo v ponedeljek, 7. julija 2003 ob
8. uri v prostorih uprave na sedežu družbe,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in prisotnosti notarja ter izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednico skupščine se
imenuje Helena Rajk, za preštevalca glasov
se imenujeta Janez Telič in Marija Meden.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju za poslovno leto 2002 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2002.
3. Sklepanje o pokrivanju izgube in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: celotna bilančna izguba
63.240 tisoč SIT ostane nepokrita. Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu
razrešnico za poslovno leto 2002.
4. Oblikovanje obveznih rezerv.
Predlog sklepa: iz rezerv iz dobička se
oblikujejo zakonske rezerve v višini 13.460
tisoč SIT.
5. Imenovanje revizorske hiše za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo za leto 2003 imenuje
revizorska hiša Constantia UHY d.o.o., Vilharjeva 27, Ljubljana.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.
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Delničar oziroma njegov pooblaščenec
se lahko udeleži skupščine oziroma uresničuje glasovalno pravico na skupščini pod
pogojem, da se najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine prijavi za udeležbo na
skupščini. Prijave lahko neposredno odda v
tajništvu družbe ali pošlje po pošti na naslov
družbe. Prijava se šteje za pravočasno, če
jo je delničar oddal priporočeno po pošti,
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarje, kot tudi pooblaščence prosimo, da se na dan zasedanja skupščine javijo v tajništvu najmanj 30 minut pred začetkom skupščine zaradi podpisa liste prisotnih in prevzema glasovalnih lističev.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se po preteku 30 minut skupščina ponovno sestane in veljavno odloča, ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu, je na voljo v tajništvu
na sedežu družbe dan po objavi zasedanja
skupščine od 10. do 12. ure.
TTN Tovarna transportnih naprav
d.d.
uprava
Viktor Pakiž
Ob-95298
Na podlagi 37. člena Statuta družbe LIV
Postojna, hidravlika, stroji, plastika, d.d.,
Postojna, Industrijska c. 2, sklicuje uprava
družbe
6. sejo skupščine
LIV Postojna, hidravlika, stroji, plastika,
d.d., Postojna, Industrijska c. 2,
ki bo v sredo, dne 9. 7. 2003, ob 13. uri
na sedežu družbe v Postojni, Industrijska c.
2, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsednika
se izvoli: Damjan Škofič.
Za preštevalce glasov se izvolijo: Matej
Valenčič, Mojca Černigoj, Ana Nadoh.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar: Darko Jerše.
2. a) Predložitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2002.
Na podlagi sprejetega letnega poročila
za leto 2002 uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep: bilančni dobiček za leto 2002 znaša
474,172.513 SIT in se uporabi za naslednje
namene:
– 50% oziroma 237,086.256,50 SIT se
razporedi v druge rezerve iz dobička,
– 50% oziroma 237,086,256,50 SIT
(čisti dobiček leta 1999 in del dobička leta
2000) se ne razporedi.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzor-
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nega sveta v poslovnem letu 2002 in jima
podeljuje razrešnico.
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 Rödl & Partner, d.o.o., Ljubljana.
Letno poročilo in poročilo nadzornega
sveta ter ostalo 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 skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda.
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda morajo delničarji v pisni obliki z obrazložitvijo vložiti v
tajništvu uprave v roku sedmih dni od dneva
objave sklica.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo upravi družbe
na sedežu družbe.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
LIV Postojna, d.d.
uprava - direktor družbe
mag. Bojan Dolar
Ob-95308
Na podlagi Statuta družbe Živila Kranj,
trgovina in gostinstvo, d.d., Naklo, uprava družbe sklicuje
9. redno skupščino delničarjev družbe,
ki bo v četrtek, 10. julija 2003, z začetkom ob 13. uri v konferenčni dvorani na
sedežu družbe v Naklem, Cesta na Okroglo 3, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava predlaga sprejem naslednjega
sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Jakob Korenčan,
– za preštevalki glasov se imenujeta Andreja Cedilnik in Boža Remic.
Seji prisostvuje vabljena notarka Duša
Trobec Bučan.
3. Predlog sprememb in dopolnitev statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem
besedilu.
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4. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2002 ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
4.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12.
2002 znaša 2.074,189.932,21 SIT in zajema prenešene dobičke iz preteklih let v višini 1.849,726.546,98 SIT in preostali del
čistega dobička za poslovno leto 2002 v
višini 224,463.385,23 SIT.
Bilančni
dobiček
v
višini
2.074,189.932,21 SIT ostane nerazdeljen,
odločanje o njegovi uporabi pa se prenese
v naslednja poslovna leta.
4.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revizorja družbe za leto
2003 se imenuje revizijska družba
Pricewaterhouse Coopers, d.o.o., Ljubljana.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so na dan
7. 7. 2003 vpisani v delniško knjigo pri KDD
– Centralni klirinško depotni družbi, d.d.,
Ljubljana in ki pisno prijavijo svojo udeležbo
upravi družbe, in sicer najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe do vključno
7. 7. 2003.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnimi dokumenti in pisnimi
pooblastili, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Letno poročilo za poslovno leto 2002,
katerega sestavni del so tudi revidirani računovodski izkazi, poročilo nadzornega sveta ter predlog sprememb in dopolnitev statuta so na vpogled delničarjev v tajništvu
predsednika uprave na sedežu družbe v Naklem, Cesta na Okroglo 3, od dneva objave
sklica skupščine dalje do vključno 10. 7.
2003 vsak delovni dan med 11. in 13. uro.
Dvorana bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja. Delničarje naprošamo, da
pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri na istem mestu. Na tem zasedanju
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Živila Kranj d.d., Naklo
predsednik uprave
Branko Remic, univ. dipl. ek.
Št. 382
Ob-95319
Na podlagi 6.3.3 točke statuta družbe
Solkanska industrija apna, d.d., Nova Gorica uprava družbe sklicuje
5. skupščino
družbe Solkanska industrija apna, d.d.,
Nova Gorica
Skupščina bo dne 9. 7. 2003 ob 12.30
na sedežu družbe v Solkanu, Cesta IX. korpusa 106.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov ter ugotovitev, da
je na skupščini prisotna notarka.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Na predlog uprave se izvoli: za predsednico skupščine Tatjano Borjančič, za preštevalki glasov Magdo Antler
in Katarino Mozetič. Seji bo prisostvovala
vabljena notarka.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2002, pisnim poročilom
nadzornega sveta in revizijskim poročilom.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za poslovno leto 2002, z
mnenjem pooblaščenega revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2002.
3. Uporaba in delitev bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček iz leta
2002 v višini 2,548.569,54 SIT ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: odobri se delo uprave
družbe in nadzornega sveta za leto 2002
ter se jima podeli razrešnico.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2002.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja družbe za leto 2003 družbo EOS
Revizija d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in letnim poročilom so delničarjem na voljo
na sedežu družbe vsak delavnik med 12.
do 14. uro.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Glasovalno pravico imajo
delničarji, ki so deset dni pred skupščino
vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni
družbi Ljubljana, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Delničarji morajo
svojo prisotnost na zasedanju prijaviti pisno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Kolikor ob
uri sklica ne bo zastopanega vsaj 15%
osnovnega kapitala družbe, se skupščina
ponovno sestane istega dne eno uro po
prvem sklicu (drugi sklic). Ob drugem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Solkanska industrija apna d.d.,
Nova Gorica
uprava
Ob-95323
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 22. člena statuta družbe
vabim delničarje na
8. skupščino
družbe Velana tovarna zaves d.d.
Ljubljana, Šmartinska 52,
ki bo v ponedeljek, 7. julija 2003 ob 12.
uri na sedežu družbe na Šmartinski 52 v
Ljubljani.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Jožeta Tepino, za preštevalki

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
glasov Tanjo Šircelj in Matejo Sever, za notarko pa Marino Ružič Tratnik.
2. Poročilo nadzornega sveta k letnemu
poročilu Velane d.d. za leto 2002, uporaba
bilančnega dobička in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlogi sklepov:
a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu Velane d.d. za leto 2002.
b)
Bilančni
dobiček
v
višini
42,965.541,71 SIT, ki se sestoji iz čistega
dobička poslovnega leta v višini
5,950.206,92 SIT in prenešenega dobička iz prejšnjih let v višini 37,015.334,80
SIT, ostaja nerazporejen.
c) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2002 ter jima podeli razrešnico.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2003 se imenuje revizijsko družbo Contura d.o.o. Ljubljana.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci lahko uresničujejo pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico, če
udeležbo prijavijo tri dni pred sejo pisno v
tajništvu uprave družbe.
Vsa gradiva so delničarjem na vpogled
na sedežu družbe pri Ireni Koblar vsak delavnik od 8. do 14. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje pol ure
kasneje, ko bo veljavno odločala ne glede
na število prisotnih delnic.
Velana d.d. Ljubljana
uprava družbe
Lasič Andrej, univ. dipl. inž.
Ob-95325
Na podlagi 40. člena Statuta delniške
družbe Gozdarstvo Grča, d.d., sklicujemo
8. skupščino
delniške družbe Gozdarstvo Grča, d.d.,
v petek, 11. 7. 2003, ob 12. uri, na
sedežu družbe v Kočevju, Rožna ul. 39,
1330 Kočevje, v sejni sobi na Marofu, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarke.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave skupščina
izvoli za preštevalca glasov Stojana Debeljaka in Petra Medveda. Ugotovi se, da
skupščini prisostvuje notarka mag. Nina Češarek iz Kočevja.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta o sprejemu revidiranega letnega poročila
družbe Gozdarstvo Grča d.d. za leto 2002
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila
z revidiranim letnim poročilom ter poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila družbe Gozdarstvo Grča d.d. za leto 2002.
Skupščina potrdi delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2002 in jima
podeljuje razrešnico.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2002 po predlogu uprave
in nadzornega sveta.

Predlog sklepa: višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2002 znaša
143,609.256,76
SIT,
in
sicer
39,411.176,64 SIT iz preteklih let in
104,198.080,12 SIT iz leta 2002.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se bilančni dobiček družbe uporabi:
a) za izplačilo dividend delničarjem, v
višini 160 SIT bruto/delnico, iz dobička leta
2002. Dividende se izplačajo do 30. 11.
2003, vsem lastnikom navadnih delnic, ki
so vpisani v delniško knjigo pri KDD v Ljubljani, na dan 30. 6. 2003;
b) za izplačilo nagrad, in sicer:
– upravi, v višini 8,500.000 SIT in
– nadzornemu svetu, v višini 2,700.000
SIT, vsakemu članu do 1/3.
Izplačilo nagrad se izvrši do 31. 10.
2003, iz dobička za leto 2000 in 2002;
c) preostanek bilančnega dobička ostane nerazporejen kot preneseni dobiček.
4. Obravnava in sprejem predloga nadzornega sveta o imenovanju revizorja za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2003 revizijsko
družbo Revidicom, d.o.o., Maribor.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno, v skladu s predpisi in dostavljeno
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo na dan 30. 6. 2003 vpisani v Centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD
in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko s pripisom »za skupščino« dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Zadnji dan za oddajo prijave je 8. 7.
2003.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred pričetkom seje
prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo
glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa s pisnim pooblastilom.
Način glasovanja
Glasuje se javno, z glasovnicami, osebno ali po pooblaščencu.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kočevju, Rožna ul. 39, v finančno-računovodskem sektorju, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda ali predloge glede dnevnega reda, za
katere želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, nastopi polurni od-
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mor, po katerem se skupščina vnovič začne. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na število zastopanega kapitala.
Gozdarstvo Grča, d.d. Kočevje
uprava družbe
mag. Branko Južnič,
univ. dipl. inž. gozd.
predsednik nadzornega sveta
mag. Črtomir Vilhar,
univ. dipl. inž. gozd.
Št. 25-03
Ob-95305
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe Impal d.d., Slovenska Bistrica, uprava družbe
sklicuje
7. zasedanje skupščine
Impal d.d., Slovenska Bistrica,
ki bo v četrtek, 17. julija 2003 ob 12. uri
na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Partizanska 38.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina izvoli predlagano
sestavo organov skupščine: predsednika
skupščine in dveh preštevalcev glasov.
Zasedanja se bo udeležila vabljena notarka Jožica Škrk.
2. Poročilo nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila družbe Impal d.d., za leto
2002.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
3.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se bilančni dobiček družbe Impal d.d.,
ki na dan 31. 12. 2002 znaša
2.524,959.042,70 SIT uporabi:
– za dividende delničarjem 77,70 SIT, bruto na delnico, kar znaša 315,695.100 SIT,
– za nagrade upravi na osnovi pogodb,
– za nagrade članom nadzornega sveta
v višini 6,999.296 SIT bruto.
Ostali del bilančnega dobička v višini
2.181.266.756,74 SIT ostane nerazporejen.
Nerazporejeni čisti dobiček poslovnega
leta 2002 se razporedi v druge rezerve iz
dobička v višini 539,948.099,64 SIT.
Dividende se delničarjem, ki so na dan
zasedanja skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD, izplačajo do konca septembra
2003.
Upravi družbe se nagrada izplača v skladu s sklenjenimi individualnimi pogodbami.
Predsedniku in članom nadzornega sveta se izplača nagrada do konca septembra
2003 v sorazmerju z višino njihovih sejnin,
ki so jih prejeli v letu 2002.
3.2. Nadzornemu svetu in upravi družbe
Impal d.d., se podeli razrešnica za poslovno leto 2002.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe in čistopisa statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: sprejmejo se spremembe in
dopolnitve statuta družbe in čistopis statuta
družbe.
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5. Izvolitev članov nadzornega sveta Impal, d.d.
Predlog sklepa: ker bo dosedanjim članom nadzornega sveta dne 21. 7. 2003
potekel dveletni mandat, skupščina izvoli za
dobo dveh let naslednje člane nadzornega
sveta:
1. Milan Cerar,
2. Brigita Juhart,
3. Davorin Brodnjak.
Dva člana nadzornega sveta Branko Ačko in Peter Vuk sta predstavnika delavcev
družbe, ki ju je izvolil svet delavcev dne 8.
10. 2001.
6. Imenovanje revizijske hiše za leto
2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko hišo za
leto 2003 imenuje družba Auditor d.o.o., Ptuj.
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
delničarji ali njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Udeležbo na zasedanju skupščine je treba najaviti v pisni obliki tri dni pred zasedanjem skupščine. Gradivo, o katerem bo
sklepala skupščina, je na vpogled delničarjem na sedežu uprave družbe Impal d.d.,
od dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja skupščine vsak delovni dan od
8. do 10. ure.
Impal d.d., Slovenska Bistrica
uprava
Ob-95372
Na podlagi 7. točke Statuta delniške družbe Arcont, proizvodnja bivalnih enot, d.d.,
Gornja Radgona, Ljutomerska cesta 29,
uprava družbe vabi delničarje na
6. sejo skupščine
družbe Arcont d.d.,
ki bo v petek, 11. 7. 2003 ob 12. uri v
konferenčni dvorani na sedežu družbe v
Gornji Radgoni, Ljutomerska cesta 29.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: izvolita se preštevalca
glasov po predlogu sklicatelja, seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2002 z mnenjem revizorja,
pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava.
3. Obravnava predloga in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2002 in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila, se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2002 znaša 239,737.097,94 SIT na predlog uprave in nadzornega sveta, uporabi
na naslednji način:
– preneseni čisti dobiček iz leta 2000 v
višini 79,554.978,85 SIT in revalorizacijski
popravek prenesenega dobička v višini
5,568.848,52 SIT, se odvede v druge rezerve iz dobička;
– preneseni čisti dobiček iz leta 2001 v
višini 86,032.719,31 SIT in ostanek čistega dobička iz poslovnega leta 2002 v višini
68,580.551,26 SIT, se razporedi v preneseni dobiček družbe za naslednje obdobje.
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b) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2002.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, se za revizorja družbe za leto 2003,
imenuje revizijsko družbo Ernst & Young
d.o.o., Ljubljana.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino družbe, letno poročilo uprave in revizijsko poročilo ter poročilo nadzornega sveta, je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Gornji Radgoni, Ljutomerska c. 29, v tajništvu uprave, in
sicer vsak dan od 12. do 14. ure.
Pravico udeležiti se skupščine in uresničevati glasovalno pravico, imajo tisti delničarji oziroma pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
družbi najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati tudi pisna pooblastila.
Udeleženci bodo prevzeli ustrezno gradivo na kraju zasedanja skupščine pol ure
pred začetkom skupščine.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani tajništvu družbe v pisni obliki z obrazložitvijo v sedmih dneh po objavi tega sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri z istim dnevnim redom. Na tem
zasedanju se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Obseg glasovalne pravice na skupščini
je odvisen od stanja delnic na datum preseka stanja v delniški knjigi, to je deset dni
pred skupščino.
Arcont d.d., Gornja Radgona
uprava
Ob-95377
Uprava družbe na podlagi 283. člena
Zakona o gospodarskih družbah in 33. člena Statuta družbe sklicuje
8. sejo skupščine
delniške družbe Liko lesna industrija
Vrhnika, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 14. julija 2003 ob
15. uri, na sedežu družbe Verd 100a,
Vrhnika.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da je
sklepčna. Za predsednika skupščine se izvoli
Andreja Šebenika, za preštevalca glasov se
izvolita Uroš Gutnik in Meta Krašovec. Seji bo
prisostvovala notarka Dušica Berden.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
o poslovanju za poslovno leto 2002, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila, revizorjevim poročilom
ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi
letnega poročila uprave za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave o poslovanju za poslovno leto 2002, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila,
revizorjevim poročilom ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila uprave za leto 2002.
3. Podelitev razrešnice upravi družbe in
članom nadzornega sveta za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi družbe in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2002.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja za
leto 2003 se imenuje pooblaščeno revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o. Ljubljana.
5. Razrešitev in izvolitev novih članov
nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata
se z dnem 7. 12. 2003 razrešita dosedanja
člana nadzornega sveta Miroslav Pivk in
Marjan Tiselj.
Za nova člana nadzornega sveta se z
dnem 7. 12. 2003, za 4-letni mandat izvolita:
– Andraž Južnič, Rožna ulica 21, Kočevje,
– Marjan Tiselj, Ulica Franca Smrduja 6,
Postojna.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so najmanj 5 dni pred dnevom
skupščine vpisani v delniško knjigo, ki se
vodi pri KDD.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, se lahko udeleži skupščine in
uresničuje glasovalno pravico, če najkasneje 3 dni pred dnevom skupščine prijavi svojo udeležbo na sedežu družbe. V tem primeru mora v navedenem roku na sedež
družbe prispeti pisna prijava.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za
udeležbo in za uresničevanje glasovalnih
pravic na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti na sedežu družbe
najkasneje 3 dni pred dnevom skupščine,
skupaj s prijavo iz prejšnjega odstavka.
Skupščina bo sklepčna, če bo zastopanega vsaj 15% osnovnega kapitala. V primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo
skupščina istega dne ob 16. uri v istem
prostoru in z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe v Verdu 100a,
vsak delovni dan v tednu med 11. in 13.
uro.
Delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v tajništvu družbe
15 minut pred pričetkom skupščine.
Liko Vrhnika, d.d.
uprava
Roman Strgar
Ob-95389
Na podlagi 41. člena Statuta delniške
družbe KLI Logatec, d.d., Tovarniška 36,
Logatec, uprava družbe vabi delničarje na
6. skupščino
delniške družbe KLI Logatec, d.d.,
Tovarniška 36, Logatec,
ki bo v torek, 8. julija 2003 ob 13. uri na
sedežu družbe Tovarniška 36, Logatec.
Dnevni red / predlog:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji predlog sklepa:
izvoli se:
– predsednik skupščine: Marjan Nagode,
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– preštevalki glasov: Marija Žagar in
Gabrijela Ivančič.
Skupščini bo prisostvoval notar Andrej
Rozman.
2. Seznanitev z letnim poročilom in
konsolidiranim letnim poročilom za leto
2002 z mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2002 ter odločanje o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini v sprejem naslednji predlog
sklepa:
a) Skupščina je seznanjena z letnim
poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2002 z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
in potrditvi letnega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2002.
b) Skupščina upravi in članom nadzornega sveta podeljuje razrešnico za delo v
letu 2002.
3. Imenovanje finančnega revizorja za
poslovno leto 2003.
Nadzorni svet predlagata skupščini v
sprejem naslednji predlog sklepa: za pooblaščenega finančnega revizorja za leto
2003 se imenuje družbo KPMG Slovenija, d.o.o. Ljubljana.
Informacija delničarjem
Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov in pisnim poročilom nadzornega sveta v skladu z 274.a členom Zakona
o gospodarskih družbah je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe vsak delovni dan od dneva objave sklica v času med 10. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico udeležbe
in uresničevanja glasovalne pravice na
skupščini imajo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo najkasneje
3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili
svojo udeležbo. Kot datum prijave se šteje datum, ko je družba prejela obvestilo.
Na dan skupščine delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci svojo prisotnost potrdijo vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja skupščine.
Nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda lahko delničarji
vložijo v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7 dneh po objavi sklica skupščine
na upravo družbe.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje istega dne ob 13.30, na istem kraju,
ko bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
KLI Logatec, d.d.
uprava – direktorica
Danijela RUS, univ. dipl. ek.
Ob-95393
Na podlagi Statuta delniške družbe
Pivka perutninarstvo d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicuje uprava

VII. skupščino
delniške družbe Pivka
perutninarstvo d.d.,
ki bo v petek, 11. julija 2003, ob 16. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe v Neverkah
30, 6256 Košana.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Vida Gardelin, za preštevalca
glasov se izvoli Andrej Vozlič in Dorica Boštjančič. Seji bo prisostvovala vabljena notarka mag. Nina Češarek.
2. Predložitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto
2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranim letnim poročilom za leto 2002 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2002 in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe.
Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12.
2002 znaša 0 SIT.
3. 2. Skupščina potrdi in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2002 ter jima podeli razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2003 se imenuje revizorsko hišo KPMG
Slovenija, d.o.o. iz Ljubljane.
Predlagatelj sklepov k 1., 2. in 3. točki
je uprava in nadzorni svet, k 4. točki pa
nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno skupaj s
prijavo za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini družbe, upravi
družbe najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine in ves čas hranjeno na sedežu
družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo deset dni pred zasedanjem skupščine in, ki pisno prijavo osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi
najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Udeleženci se ob prihodu na skupščino eno
uro pred začetkom seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini se
fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico,
zakoniti zastopniki pa še z izpisom pravne
osebe iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Neverkah 30 v
tajništvu uprave, in sicer vsak dan od 11. do
13. ure do dneva zasedanja skupščine.
Pivka perutninarstvo d.d.
uprava
Ob-95395
Uprava družbe Certa Holding d.d. – družba pooblaščenka, Družba za upravljanje
holding družb, Ličarjeva 7, Cerkno sklicuje
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6. skupščino
delniške družbe Certa Holding d. d.
Cerkno,
ki bo v sredo dne 9. 7. 2003 ob 10. uri v
prostorih salona hotela Cerkno, Sedejev trg
8, Cerkno.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva in
določitev notarja.
Predlog sklepa: potrdi se predsednik in
dva člana predsedstva, za notarja se določi
Bojan Podgoršek.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
in pisnim poročilom nadzornega sveta za
poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2002, z mnenjem
revizorja in s pisnim poročilom nadzornega
sveta.
3. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2002.
Predlog sklepa: na dan 31. 12. 2002
znaša bilančni dobiček družbe Certa Holding d.d. Cerkno 643,267.088,88 SIT in je
sestavljen iz:
– čistega dobička družbe iz poslovnega
leta 2002 je 313,091.073,41 SIT,
– prenesenega čistega dobička družbe
iz preteklih je 330,176.015,47 SIT.
Bilančni dobiček se uporabi za naslednje namene:
– 128,328.688,80 SIT se izplača delničarjem za dividende in sicer 52,20 SIT bruto na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku 60 dni od dneva skupščine in sicer po stanju delničarjev vpisanih
v delniško knjigo družbe, ki se vodi na sedežu družbe na dan skupščine.
– 514,938.400,08 SIT se ne razporedi
oziroma bo o njem odločeno v prihodnjih
poslovnih letih.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa:
V skladu z 282.a) členom ZGD skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v poslovnem letu
2002.
Nadzornemu svetu družbe se v breme
poslovnih stroškov izplača nagrada za uspešno delo v letu 2002 v skupni bruto višini
1.000.000 SIT.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: na podlagi 240. člena
Zakona o gospodarskih družbah skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko v
roku 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice, katerih
skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% svojega kapitala, z namenom,
da delnice odkupijo delavci družbe ali z
njo povezane družbe in umika delnic po
določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala. Nakupna cena delnic lahko znaša
najmanj 200 SIT in največ 500 SIT na
delnico.
6. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov za leto 2002.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2003
se imenuje Ernst & Young d. o. o. Dunajska
cesta 111, Ljubljana.
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7. Izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da dosedanjim članom nadzornega sveta poteče mandat 5. 7. 2003.
Izvolijo se naslednji člani nadzornega
sveta:
– Trpin Anton,
– Zajc Milan,
– Kenda Jožef.
Mandat novoizvoljenim članom nadzornega sveta prične teči z dnem 5. 7. 2003 in
traja 4 leta.
Sklepe pod točko 1. do 5. predlagata
nadzorni svet in uprava skupaj, sklep pod
točko 6. in 7. pa nadzorni svet.
Glasovalna pravica
Pravico do glasovanja na skupščini ima
delničar, ki je najmanj 10 dni pred sejo
skupščine vpisan v knjigo delničarjev in pisno najavi družbi svojo udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred sejo skupščine. Za
delničarje, ki so imenovali pooblaščenca,
uresničuje glasovalno pravico pooblaščenec.
Ponoven sklic skupščine
V primeru nesklepčnosti bo ponovno zasedanje skupščine 9. 7. 2003 ob 10.15, na
istem mestu.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan do zasedanja od 11.
do 13. ure.
Certa holding d.d.
družba pooblaščenka
Družba za upravljanje holding družb
Cerkno
Branko Bogataj
uprava
Ob-95396
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Trimo d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, sklicuje uprava
enajsto skupščino
delniške družbe Trimo d.d.,
ki bo v četrtek, 10. 7. 2003 ob 12. uri
na sedežu firme Trimo d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se prisotnost na skupščini,
imenujejo se predsednica skupščine Marija
Lindič in preštevalki glasov Marija Tratar in
Mija Kukenberger.
2. Seznanitev z letnim poročilom, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto
2002 in odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Izkazani bilančni dobiček na dan
31. 12. 2002 znaša 1.733,632.190,48 SIT.
2. Del bilančnega dobička, ki izvira iz
čistega poslovnega izida iz leta 1999, v višini 304,137.463,84 SIT se uporabi za:
(a) izplačilo dividend v bruto vrednosti
97,949.700 SIT;
Bruto vrednost dividende na delnico
znaša 90 SIT.
(b) izplačilo nagrade upravi v bruto
višini 4,897.000 SIT;
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(c) izplačilo nagrade nadzornemu svetu v bruto višini 3,000.000 SIT;
(d) družba bo izplačala dividende najpozneje v roku 60 dni od dneva skupščine
po stanju delničarjev vpisanih v delniško
knjigo družb, ki se vodi v Centralni Klirinško
depotni družbi, d.d. Ljubljana na dan skupščine 10. 7. 2003;
(e) preostali bilančni dobiček v višini
1.627,785.490,48 SIT ostane nerazdeljen,
odločanje o njegovi uporabi se prenese v
naslednje leto.
3. Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za
poslovno leto 2002.
3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: v skladu z osmo alineo prvega odstavka 240. člena Zakona o gospodarskih
družbah skupščina podeljuje upravi pooblastilo za nakup lastnih delnic po ceni do maksimalno knjigovodske vrednosti delnice po
zadnjem revidiranem poslovnem poročilu.
V primeru prodaje po 240. členu ZGD
se določi najnižja prodajna cena delnice v
višini povprečne nabavne cene.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: zaradi izteka mandata dosedanjim članom, nadzorni svet predlaga v izvolitev za člane novega nadzornega sveta s štiriletnim mandatom:
– mag. Mirko Kaluža,
– mag. Romana Pajenk,
– dr. Metka Tekavčič.
Skupščina se seznani z imenovanima
članoma nadzornega sveta – predstavnikoma delavcev.
5. Določitev višine plačila za delo članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se višina plačila za delo članov nadzornega sveta, in sicer za vsako
sejo predsedniku 90.000 SIT in članom
60.000 SIT neto.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe za poslovno leto 2003 se
imenuje družba IN Revizija d.o.o., Ljubljana.
Na skupščini bo prisoten notar Tonček
Bevc iz Trebnjega.
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in z obrazložitvijo dostavljeni upravi v sedmih dneh od objave.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Glasovanje je javno.
Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo najkasneje tri dni pred skupščino oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe
na skupščini bo prispela na sedež vsaj dva
dni pred skupščino, to je najkasneje do 8.
7. 2003.
Prijavljeni udeleženci na skupščini so se
vsaj pol ure pred začetkom skupščine dolžni vpisati v listo udeležencev in prevzeti
glasovnice.
Celotno gradivo za skupščino in predlog
članov nadzornega sveta je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave na sedežu dru-

žbe Trimo d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210
Trebnje, vsak delovni dan med 13. in
15. uro.
Trimo d.d., Trebnje
uprava
Ob-95399
Na podlagi 6.3 točke Statuta delniške
družbe Induplati Holding, Industrija platnenih izdelkov, d.d. in skladno z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
uprava
VII. redno sejo skupščine
družbe Induplati Holding, Industrija
platnenih izdelkov, d.d.,
ki bo v sredo, 9. 7. 2003 ob 9. uri na
sedežu družbe Kamniška cesta 24, Zgornje Jarše, 1230 Domžale, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imenovanje organov skupščine ter predstavitev
notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta družbe se za
predsednika skupščine izvoli Žarko
Tatalovič. Za člana komisije za izvedbo
glasovanja se izvolita Andrej Vozlič in Majda
Sitar.
Skupščini bo prisostvovala vabljena
notarka Majda Lokošek.
2. Seznanitev s pismenim poročilom
nadzornega sveta družbe in odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pismenim poročilom nadzornega sveta.
Skupščina podeli razrešnico nadzornemu
svetu in upravi družbe.
3. Soglasje k pripojitveni pogodbi.
Predlog sklepa: skupščina družbe daje
soglasje k vsebini pripojitvene pogodbe z
dne 15. 5. 2003, s katero se družba Induplati Tekstil d.d., kot prevzeta družba, pripoji k prevzemni družbi Induplati Holding
d.d.
Pripojitvena pogodba je kot priloga številka ena sestavni del zapisnika skupščine,
na katerem je podano soglasje na njeno
vsebino.
4. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: zaradi izvedbe pripojitve na podlagi pogodbe o pripojitvi, h kateri
je skupščina izdala soglasje s sklepom,
sprejetim pod 3. točko dnevnega reda tega
zasedanja skupščine, se osnovni kapital
družbe poveča za višino 80,046.000 SIT in
bo po povečanju znašal 1.581,396.000
SIT. Povečanje se izvede z izdajo 80.046
navadnih delnic z enakimi lastnostmi kot veljajo za že obstoječe delnice družbe, tako
da bo celotni osnovni kapital družbe razdeljen na 1.581.396 navadnih delnic.
Povečanje osnovnega kapitala se opravi
s stvarnim prevzemom, katerega predmet
je celotno premoženje skupaj z obveznostmi prevzete družbe Induplati Tekstil d.d.,
Kamniška cesta 24, Zg. Jarše, ki ga bo
družba pridobila od prevzete družbe na podlagi III.1. točke pogodbe o pripojitvi z vpisom pripojitve v sodni register.
Do novih delnic iz prvega odstavka tega
sklepa so upravičene osebe, ki bodo imet-
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niki delnic prevzete družbe na dan, ko bo
Klirinško depotna družba po 75. členu
ZNVP opravila zamenjavo delnic zaradi izvedbe pripojitve. Vsak od njih je upravičen
do takšnega števila delnic iz prvega odstavka tega sklepa, ki je enak številu delnic,
katerih imetnik je na dan izvedbe zamenjave po prejšnjem stavku, pomnoženem z menjalnim razmerjem, določenim v pogodbi o
pripojitvi, in sicer z 1:0,9 kadar število delnic, izračunano po prejšnjem stavku, ni enako celemu številu, se to zaokroži na prvo
nižje celo število.
5. Sprememba imena družbe.
Predlog sklepa: spremni se ime družbe,
tako da se firma družbe glasi: Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.d.
Skrajšana firma se glasi: Induplati, d.d.
6. Sprejem novega statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se besedilo statuta družbe po predlogu uprave.
7. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe Induplati Holding d.d. za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2003 se
imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija
d.o.o., Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo tri dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Induplati Holding, d.d., vknjižene v delniški knjigi
družbe, neposredno, njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki pisno prijavo za udeležbo
na skupščini dostavijo tajništvu družbe najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z dokumenti za potrebe pripojitve, letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta
ter besedilom novega statuta, bo po objavi
sklica skupščine delničarjem na vpogled na
sedežu družbe, v tajništvu, Kamniška c. 24,
Zgornje Jarše, 1230 Domžale, vsak delovni
dan med 11. in 13. uro, do dneva zasedanja skupščine.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi družbe v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15 odstotkov glasov. Kolikor ob prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se seja skupščine z istim dnevnim
redom prične čez pol ure in se na njej ve-

ljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Induplati Holding, d.d.
direktorica uprave
Viktorija Vehovec
Ob-95400
Na podlagi 39. člena Statuta delniške
družbe Induplati Tekstil, Industrija platnenih
izdelkov, d.d. in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava
I. redno sejo skupščine
družbe Induplati Tekstil, Industrija
platnenih izdelkov, d.d.,
ki bo v sredo, 9. 7. 2003 ob 10.30, na
sedežu družbe Kamniška cesta 24, Zgornje Jarše, 1230 Domžale z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imenovanje organov skupščine ter predstavitev
notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta družbe se za
predsednika skupščine izvoli Žarko
Tatalovič. Za člana komisije za izvedbo
glasovanja se izvolita Andrej Vozlič in Majda
Sitar.
Skupščini bo prisostvovala vabljena
notarka Majda Lokošek.
2. Seznanitev s pismenim poročilom
nadzornega sveta družbe in odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pismenim poročilom nadzornega sveta.
Skupščina podeli razrešnico nadzornemu
svetu in upravi družbe.
3. Soglasje k pripojitveni pogodbi.
Predlog sklepa: skupščina družbe daje
soglasje k vsebini pripojitvene pogodbe z
dne 15. 5. 2003, s katero se družba Induplati Tekstil d.d., kot prevzeta družba, pripoji k prevzemni družbi Induplati Holding
d.d.
Pripojitvena pogodba je kot priloga številka ena sestavni del zapisnika skupščine,
na katerem je podano soglasje na njeno
vsebino.
Za zastopnika prevzete družbe za prevzem delnic prevzemne družbe in za prejem zneska za namene denarnih doplačil,
se imenuje KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d., Ljubljana.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta – predstavnika delničarjev se do vpisa pripojitve družbe Induplati Tekstil, d.d. k
družbi Induplati Holding d.d. izvolita: Andrej
Flis in Vojka Brezovar.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo tri dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Induplati Tekstil, d.d., vknjižene v delniški knjigi
družbe, neposredno, njihovi pooblaščenci
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in zastopniki, ki pisno prijavo za udeležbo
na skupščini, dostavijo upravi družbe najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z dokumenti za potrebe pripojitve, letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta
bo po objavi sklica skupščine delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, v tajništvu,
Kamniška c. 24, Zgornje Jarše, 1230 Domžale, vsak delovni dan med 11. in 13. uro
do dneva zasedanja skupščine.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi družbe v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Induplati Tekstil, d.d.
direktorica uprave
Viktorija Vehovec
Ob-95407
Uprava delniške družbe sklicuje na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih
družbah
8. skupščino delniške družbe
Alpetour Bandag d.d.,
ki bo dne 8. julija 2003 ob 10. uri v sejni
sobi v medetaži hotela Transturist v Škofji
Loki, Kapucinski trg 9, 4220 Škofja Loka.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
predsednico Vilfan Urško in dva preštevalca glasov Jano Berčič in Jožeta Winklerja.
2. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev Statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu.
3. Odpoklic članov nadzornega sveta in
izvolitev nadomestnih članov.
Predlog sklepa: na podlagi odstopne izjave skupščina odpokliče člana nadzornega sveta Bojana Kranjca in imenuje nadomestno članico Ireno Zajec za obdobje od
sprejema tega sklepa do 27. 6. 2004.
4. Predstavitev letnega poročila za leto
2002, poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu za leto 2002 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina je seznanjena z letnim poročilom uprave za leto 2002 in poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu za leto 2002.
2. Na podlagi 282.a člena ZGD-F skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s čimer potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2002.
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5. Predlog o uporabi bilančnega dobička za leto 2002.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
v višini 141,749.938,36 SIT se uporabi:
1. v višini 18,691.400 SIT za izplačilo
dividend, pri čemer se uporabi dobiček iz
leta 1997 v višini 17,208.496,50 SIT, iz
leta 1998 v višini 381.183,08 SIT in iz leta
2002 v višini 1,101.720,42 SIT;
2. preostali bilančni dobiček v višini
123,058.538,36 SIT ostane nerazdeljen;
3. dividende v znesku 80 SIT bruto
na delnico se izplačajo najkasneje do 30. 9.
2003 delničarjem, ki so na dan 10. 7. 2003
vpisani v delniško knjigo pri KDD, Ljubljana.
Prednostnim delnicam pripada enaka dividenda kot navadnim delnicam.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za revizijo poslovanja družbe za leto 2003 revizijsko hišo Constantia UHY d.o.o. iz Ljubljane.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila
za zastopanje na skupščini družbe je potrebno deponirati v tajništvu predsednika uprave družbe na sedežu družbe v Škofji Loki,
Kidričeva 55, 4220 Škofja Loka.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
najavi svojo udeležbo na skupščini družbe v
pisni obliki tako, da prijave prispejo na sedež družbe najkasneje tri dni pred sejo
skupščine družbe.
Udeleženci skupščine se prijavijo ob prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
dvorano, kjer bodo s podpisom potrdili svojo navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Sejna soba, v kateri bo potekala skupščina, bo zaradi administrativni opravil, ki
so potrebna pred skupščino, odprta 30 minut pred pričetkom zasedanja.
Popolno gradivo za skupščino družbe je
delničarjem na voljo in vpogled v tajništvu
predsednika uprave družbe na sedežu družbe v Škofji Loki, Kidričeva 55, 4220 Škofja Loka, in sicer vsak delovni dan po objavi
sklica skupščine od 8. do 11. ure.
Vabljene delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda pisno sporočijo v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine
upravi družbe ter ji tako omogočijo pravočasno pripravo njenih stališč.
Alpetour – Bandag d.d.
direktorica
Renko Vera, ek.
Ob-95432
Na podlagi točke 7.3. Statuta delniške
družbe IMP Klima montaža d.d., Grosuplje,
Adamičeva 51, vabi uprava družbe delničarje na
8. sejo skupščine
družbe IMP Klima montaža d.d.,
Grosuplje, Adamičeva 51,
ki bo v četrtek, 10. julija 2003, z začetkom ob 10. uri, v prostorih Instalacij Grosuplje d.d, Grosuplje, Adamičeva 51.
Predlog dnevnega reda:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme na-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
slednji sklep: imenujejo se organi skupščine: za predsednika skupščine se imenuje
Slavko Trstenjak, odv.
Za preštevalca glasov se imenujeta Igor
Fehimovič in Stanka Zupan.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
II. Obravnava in sprejem letnega poročila.
Predlog sklepa: v skladu z drugim odstavkom 282. člena Zakona o gospodarskih družbah sprejme skupščina na predlog
uprave in nadzornega sveta naslednji sklep:
skupščina družbe sprejme letno poročilo in
poslovno poročilo za leto 2002.
III. Podelitev razrešnice upravi in podelitev razrešnice nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep: podeli se razrešnica upravi
družbe za leto 2002.
Podeli se razrešnica nadzornemu svetu
za leto 2002.
IV. Potrditev sanacijskega programa
družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta sprejme skupščina naslednji sklep: skupščina potrdi sanacijski
program družbe
V. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta sprejme skupščina naslednji sklep: zmanjša se osnovni kapital
družbe (poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala za pokrivanje izgube na podlagi določb 354. člena ZGD) z dosedanjih
277,572.000 SIT, razdeljenih na 277.572
delnic nominalne vrednosti ene delnice
1.000 SIT, skupne nominalne vrednosti
277,572.000 SIT, z združitvijo delnic in sicer tako, da se vsakih 45 delnic združi v
eno delnico.
Po zmanjšanju osnovni kapital družbe
znaša 6,168.000 SIT in je razdeljen na
6.168 delnic nominalne vrednosti ene delnice 1.000 SIT, skupne nominalne vrednosti 6,168.000 SIT.
Družba bo razveljavila delnice, ki ne bodo dosegle določenega števila, da bi bile
nadomeščene z novimi in ne bodo dane
družbi na razpolago.
Preostanek sredstev nad zneskom
6,168.000 SIT, ki bo nastal z združitvijo delnic, bo delničarjem izplačan v sorazmernem delu z njihovimi deleži osnovnega kapitala.
Zmanjšanje osnovnega kapitala v celotni
višini 271,404.000 SIT je namenjeno kritju
prenesene izgube iz prejšnjih let v višini
256,405.677,25 SIT, razlika 14,998.322,75
SIT pa za pokrivanje izgube leta 2002.
VI. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta sprejme skupščina naslednji sklep: potrdi se sprememba statuta
družbe kot je razvidno iz predloga.
Predlagane spremembe statuta družbe
so delničarjem na vpogled na sedežu družbe.
VII. Imenovanje dveh članov nadzornega
sveta.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki oziroma pooblaščen-

ci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave družbe in so vpisani v delniški
knjigi pri KDD po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Pooblastilo za zastopanje delničarja na
skupščini mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Gradivo za skupščino, letno poročilo in
poročilo nadzornega sveta je delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe na naslovu
Adamičeva 51, 1290 Grosuplje, 14 dni pred
skupščino, in sicer vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane eno uro po predvidenem prvotnem sklicu. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
IMP Klima montaža d.d.
uprava družbe
Nedeljko Teodorovič
Ob-95444
Na podlagi določb 283. člena Zakona o
gospodarskih družbah ter statuta družbe
MF – finance, d.d., Ljubljana, uprava družbe sklicuje
skupščino
MF – finance, d.d.,
ki bo 9. 7. 2003 ob 9. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Dunajska 9.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika Bena Čoža, za preštevalki glasov
pa Teo Švigelj in Ani Ferjan.
2. Predložitev letnega poročila družbe
za leto 2002 in poročila nadzornega sveta,
obravnava in sprejem uporabe bilančnega
dobička ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
1. Celotni bilančni dobiček na dan
31. 12. 2002 v skupnem znesku
54,586.138 SIT ostane nerazporejen in se
prenese v naslednje obdobje kot preneseni
dobiček.
2. Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2002 ter
se upravi in članom nadzornega sveta podeli razrešnica.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepov:
1. Osnovni kapital družbe se zmanjša po
postopku poenostavljenega zmanjšanja za
izhodiščno višino 1,500.000 SIT in bo po
zmanjšanju znašal v izhodiščni višini
8,500.000 SIT. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je prenos sredstev v izhodiščni višini 1,500.000 SIT v kapitalske rezerve družbe.
2. Osnovni kapital se zmanjša z združevanjem delnic v menjalnem razmerju tako,
da se po dvajset dosedanjih delnic združi,
delničarjem, ki bodo na presečni dan imetniki najmanj dvajset delnic, pa bo za vsakih
dvajset delnic izdano sedemnajst delnic, nominalne vrednosti po 1.000 SIT vsaka. Znesek v izhodiščni višini 1,500.000 SIT, ki
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predstavlja razliko med osnovnim kapitalom
pred zmanjšanjem v višini 10,000.000 SIT
in osnovnim kapitalom po zmanjšanju v izhodiščni višini 8,500.000 SIT, se prenese
v kapitalske rezerve.
3. Končna višina zmanjšanja osnovnega
kapitala je enaka dejanskemu številu delnic, ki ostanejo delničarjem družbe zaradi
zmanjšanja osnovnega kapitala z združevanjem delnic na presečni dan. Končna višina
zneska, ki se prenese v kapitalske rezerve,
je enaka dejanski razliki med dejansko višino zmanjšanega osnovnega kapitala in višino osnovnega kapitala pred zmanjšanjem.
4. Družba bo v tridesetih dneh po vpisu
zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register (presečni dan) na podlagi razmerja
združevanja delnic za vsakega delničarja izračunala število delnic, ki se združijo in zamenjajo za nove delnice, za razliko pa bo
družba še en mesec vodila evidenco delnih
pravic, za katere ni mogoče izdati novih delnic. Družba delničarje poziva, da v navedenem roku:
– družbo obvestijo in ji dokažejo, da so
pridobili toliko delnih pravic, da te skupaj
oblikujejo polno pravico oziroma polno delnico,
– družbo obvestijo in ji dokažejo, da so
se združili z več upravičenci delnih pravic,
katerih delne pravice skupaj oblikujejo polno pravico oziroma polno delnico,
– od družbe zahtevajo izplačilo delnih
pravic v sorazmerju z vrednostjo delnice
pred združitvijo 1.000 SIT, v nasprotnem
primeru bo družba vsakemu delničarju izplačala njegove delne pravice v sorazmerju
z vrednostjo delnice pred združitvijo 1.000
SIT.
5. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da spremeni statut družbe, tako da ga uskladi z veljavno sprejetimi odločitvami na tej
skupščini in njihovo izvedbo, zlasti da uskladi končno višino osnovnega kapitala in
končno število delnic, in določi prečiščeno
besedilo statuta.
3. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepov:
1. Po vpisu končnega zneska osnovnega kapitala v postopku poenostavljenega
zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register se delniška družba preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo.
2. Skupščina ugotavlja, da bo po končanem zmanjšanju osnovnega kapitala družba
imela enega delničarja in da bo izhodiščni
osnovni kapital delniške družbe znašal
8,500.000 SIT in bo v izhodišču razdeljen
na 8.500 delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT.
3. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni
register se izhodiščni osnovni kapital delniške družbe preoblikuje v en poslovni delež
v izhodiščni nominalni višini 8,500.000 SIT,
ki ga prevzame edini delničar.
4. Dosedanja organiziranost delniške
družbe se prilagodi organiziranosti družbe z omejeno odgovornostjo in se sprejme Akt o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo v besedilu, ki je sestavni
del tega sklepa in je priložen temu zapisniku. Ta akt nadomesti doslej veljavni statut družbe z dnem vpisa preoblikovanja v
sodni register.

5. Firma družbe se spremeni in se odslej glasi: V 52, upravljanje z nepremičninami, d.o.o.
6. Skrajšana firma se spremeni in se odslej glasi: V 52, d.o.o.
7. Sedež družbe ostane v Ljubljani, naslov družbe pa se spremeni in se glasi: Ljubljana, Vevška cesta 52.
8. Družba z omejeno odgovornostjo ne
bo imela nadzornega sveta, zato se sedanji
nadzorni svet razreši oziroma se odpokliče
člane nadzornega sveta z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register.
9. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni
register se razreši dosedanjega direktorja
družbe, za novo direktorico kot poslovodjo
družbe pa se imenuje Mojco Lah, ki zastopa družbo brez omejitev.
10. Preoblikovanje velja z dnem vpisa v
sodni register.
11. Nadzorni svet je pooblaščen, da uskladi akt o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo ter po potrebi izvede druge
potrebne aktivnosti glede uskladitve osnovnega kapitala družbe z omejeno odgovornostjo s končnim zneskom osnovnega kapitala v postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala.
12. Zgoraj sprejeti sklepi stopijo v veljavo z dnem, ko bo v sodnem registru vpisan
končni znesek osnovnega kapitala družbe
po postopku poenostavljenega zmanjšanja
osnovnega kapitala in pod pogojem, da bo
imela družba samo enega delničarja.
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, če najmanj tri
dni pred sejo skupščine prijavijo svojo udeležbo. Prijava bo veljavna, kolikor bo v istem
roku na sedež družbe prispela njihova pisna prijava, pooblaščenci pa morajo v istem
roku poleg prijave predložiti tudi pisno pooblastilo.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave tega sklica skupščine v
skladu z veljavno zakonodajo.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe od objave sklica
do dneva zasedanja skupščine, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
MF – finance, d.d. Ljubljana
uprava družbe
Št. 2003-037
Ob-95456
Inženiring IBT Ljubljana d.d. svetovanje,
projektiranje in inženiring, Proletarska cesta
4, Ljubljana, uprava v skladu z 283. členom
Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje
8. skupščino
Inženiring IBT Ljubljana, d.d.
svetovanje, projektiranje in inženiring
Seja skupščine bo v sejni sobi Inženiring
IBT Ljubljana d.d., Proletarska cesta 4 v
Ljubljani, dne 4. 7. 2003 ob 10. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organe skupščine (predsednika skupščine, preštevalca glasov in
notarja).
Predlog sklepa: izvolijo se organi po predlogu uprave.
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3. Obravnava letnega poročila za leto
2002, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po
predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta delitev čistega dobička za leto 2000 in
2002:
– čisti dobiček za leto 2000 je znašal
3,863.332,84 SIT,
– čisti dobiček za leto 2002 je znašal
6,304.735,75 SIT,
kateri se razdeli
100% v znesku 10,168.068,59 SIT za
izplačilo dividend. Vrednost dividende znaša bruto 497,93 SIT na delnico. Dividende
se izplačajo v roku enega meseca po skupščini.
Predlog sklepa: upravi in članom nadzornega sveta se podeli razrešnica za delo
v poslovnem letu 2002.
Vsa gradiva in celotni predlogi sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Cveti Cankar Jug od 31. 5. 2003 do 30. 6.
2003 od 9. do 10. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine v tajništvo družbe pošljejo
pisne, razumno utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda.
Uprava bo v 12 dneh po objavi sklicala
skupščine delničarjev, kateri bodo to zahtevali poslala sporočila in gradiva iz 287. člena ZGD.
Na zasedanju skupščine lahko sodelujejo delničarji, ki se izkažejo z osebnim dokumentom in potrdilom o lastništvu delnic, pooblaščenci delničarjev pa tudi z veljavnim
pisnim pooblastilom.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev na dan 4. 7. 2003 ali
njihovi pooblaščenci, kateri prijava udeležba na skupščini je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni pred skupščino.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka eno uro, nato pa se
skupščina ponovno sestane. V drugem sklicu je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih glasov.
Inženiring IBT Ljubljana d.d.
uprava družbe
Ob-95474
Uprava delniške družbe Iskra Stikala, industrija nizkonapetostne stikalne tehnike,
d.d., Kranj, Savska loka 4, na podlagi točke 7.44 Statuta družbe sklicuje
8. skupščino
družbe Iskra Stikala, d.d., Kranj,
ki bo v četrtek, 10. julija 2003, ob 13.
uri nad Restavracijo Iskra, v Kranju, Savska
loka 1.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
2. Letno poročilo za leto 2002.
3. Uporaba bilančnega dobička.
4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
5. Predlog za spremembo statuta družbe.
6. Sprememba višine sejnin za predsednika in člana nadzornega sveta.
7. Imenovanje revizorja.
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Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda:
– za predsednika skupščine se imenuje
Marko Jenko, za njegovega namestnika pa
Branko Sajovic,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Franci Mubi in Alenka Čebašek.
K 2. točki dnevnega reda: sprejme se
letno poročilo za leto 2002.
K 3. točki dnevnega reda: bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31. 12. 2002 znaša 23.776 SIT, se odvede v zakonske rezerve.
K 4. točki dnevnega reda: skupščina člane nadzornega sveta in upravo družbe razbremenjuje odgovornosti za poslovno leto
2002.
K 5. točki dnevnega reda: sprejme se
predlog uskladitve dejavnosti družbe z
Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št.
2/02) ter predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe Iskra Stikala, d.d.,
Kranj, ki so del gradiva za sklic te skupščine, in njegov čistopis.
K 6. točki dnevnega reda: od 1. 7. 2003
dalje se predsedniku nadzornega sveta izplačuje sejnina v neto znesku 75.000 SIT,
članoma pa v neto znesku 50.000 SIT za
vsako sejo, na kateri je bil prisoten. Navedeno smiselno velja tudi za korespondenčne seje.
K 7. točki dnevnega reda: za revizijo poslovanja delniške družbe Iskra Stikala, d.d.,
Kranj, se za poslovno leto 2003 imenuje
revizijska hiša KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Glasuje se z glasovnicami.
Predlog sklepa pod točko 7 dnevnega
reda je podal nadzorni svet družbe, predloge preostalih sklepov pa uprava. O predlogih pod 1., 3., 4., 5. in 6. točko je nadzorni
svet družbe dal pozitivno mnenje, k predlogu pod 2. točko pa po členu 274.a Zakona
o gospodarskih družbah sestavil in skupščini predložil pisno poročilo o rezultatu preveritve vodenja družbe med poslovnim letom 2002.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan sklica skupščine evidentirani v
delniški knjigi, njihovi zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še število glasov in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Ob organiziranem zbiranju
pooblastil mora biti pooblastilo sestavljeno
po Zakonu o prevzemih.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci morajo svojo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti upravi družbe najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo, vključno s predlogom sprememb in dopolnitev Statuta Iskre Stikala,
d.d., Kranj, bo na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 8. do 14. ure od
dneva objave sklica skupščine dalje.
Delničarje prosimo, da zaradi ureditve
formalnosti pridejo na zasedanje skupščine
pol ure pred začetkom seje.
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Če skupščina ne bo sklepčna, bo zasedanje istega dne dve uri po prvem sklicu, v
istem prostoru z istim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Iskra Stikala, d.d., Kranj
uprava
Aleksander Sašo Zupan
Št. 1548/03
Ob-95483
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 34. člena Statuta Kovinastroj Gastronom, tovarna gostinske opreme d.d. Grosuplje, uprava družbe sklicuje
8. redno zasedanje skupščine
družbe Kovinastroj Gastronom, tovarna
gostinske opreme d.d. Grosuplje,
ki bo v ponedeljek, 7. 7. 2003 ob 15. uri
na sedežu družbe, Adamičeva cesta 36,
Grosuplje.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščina na predlog uprave izvoli predsedujočega skupščine Franca
Kovačiča in preštevalca glasov Metko Macedoni in Vlada Kralja. Seji bo prisostvoval
vabljeni notar Marjan Kotar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto
2002, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
3. Razporeditev bilančnega dobička na
dan 31. 12. 2002 v višini 217,639.486,90
SIT in razdelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2002.
1. Bilančni dobiček iz let:
– 2002 v znesku
97,341.673,27 SIT
– 2001 v znesku
10,912.376,68 SIT
– 2000 v znesku
38,520.000 SIT
– 1999 v znesku
35,246.186,95 SIT
Skupaj:
182.020.236,90 SIT
ostane nerazporejen.
2. Nerazdeljeni dobiček iz leta 1998 v
višini 8,983.933,33 SIT in nerazdeljeni dobiček leta 1999 v višini 26,635.316,67 SIT
se uporabi za:
– dividende v znesku 25,619.250 SIT
(150 SIT bruto na delnico),
– nagrado upravi in ožjim vodilnim sodelavcem uprave v bruto znesku 7,000.000
SIT in
– nagrado nadzornemu svetu v bruto
znesku 3,000.000 SIT.
Nagrade se po odbitku dajatev lahko izplačajo v gotovini ali delnicah po tržni vrednosti.
Dividende se izplačajo do 31. 10. 2003.
3. Skupščina podeljuje upravi in članom
nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2002.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2002.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega
revizorja družbe za leto 2002 skupščina

imenuje Ernst & Young d.o.o., Ljubljana,
Dunajska c. št. 111.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta, skupščina pooblasti upravo družbe, da lahko po svojem
preudarku in v dobro družbe kupi lastne
delnice za namene iz prve, druge, tretje in
osme alinee 240. člena ZGD-F. Skupni nominalni znesek kupljenih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe, pri
tem, da najvišja nakupna cena delnice ne
sme presegati knjigovodske vrednosti delnice izračunane iz zadnjih revidiranih izkazov o poslovanju, najnižja cena pa mora
doseči nominalno vrednost delnice.
Za namene iz osme alineje 240. člena
ZGD-F skupščina pooblasti upravo, da na
podlagi tega istega sklepa pridobljene lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega
kapitala.
Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic za namene iz drugega odstavka tega
sklepa velja 18 mesecev od dneva sprejetja
tega sklepa na skupščini.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic izključi prednostno pravico obstoječim delničarjem.
Predlog delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine s priporočeno pošto
pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge in dopolnilne predloge k dnevnemu
redu.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta skupaj z gradivom so dostopni delničarjem na sedežu družbe. Glasuje
se z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo na skupščini. Pooblastilo za zastopanje
mora biti pisno in mora biti predloženo pred
začetkom skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti tudi pisno
pooblastilo. Kot datum prijave se šteje datum, ko je družba prejela obvestilo.
Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda je javno, glasuje se z glasovnicami, ki jih
delničarji prejmejo ob vstopu v sobo, kjer
bo zasedala skupščina.
Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina bo
odprt 15 minut pred začetkom zasedanja.
Udeleženci se morajo identificirati, podpisati seznam udeležencev in prevzeti glasovnice.
Drugi sklic
Kolikor skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim redom istega dne, t.j.
7. 7. 2003 ob 17. uri, na mestu prvega sklica. Ob ponovnem sklicu bo skupščina ve-
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ljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kogast Grosuplje d.d.
direktor
Marko Avšič, univ. dipl. inž.
Ob-95486
Generalni direktor družbe Avtotehna d.d.
na podlagi 56. člena Statuta družbe sklicuje
16. zasedanje skupščine delničarjev
delniške družbe Avtotehna d.d.,
ki bo v sredo, dne 9. julija 2003 ob 16.
uri v Konferenčni dvorani v pritličju poslovne stolpnice TR/3 na Trgu republike 3 v
Ljubljani.
I. Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št.1: za predsednika 16.
zasedanja skupščine delničarjev Avtotehne
d.d. se izvoli Peter Štrbenk.
V verifikacijsko komisijo 16. zasedanja
skupščine delničarjev Avtotehne d.d. se izvolijo:
– Polona Križaj Krajnik – predsednica,
– Peter Jan – član,
– Mirjam Božovič – članica.
2. Predstavitev letnega poročila Skupine Avtotehna za leto 2002 in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2002.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št.2:
1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2002
v višini 960,525.325,77 SIT se uporabi kot
sledi:
– del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 1996, v višini
268,321.000 SIT se uporabi za izplačilo
dividend v bruto znesku 1.000 SIT na delnico,
– preostali del bilančnega dobička v višini 692,204.325,77 SIT ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednje leto.
Dividende se izplačajo v roku 60 dni po
sprejemu sklepa delničarjem, ki so bili kot
lastniki delnic Avtotehne d.d. vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD
– klirinško depotni družbi na dan 8. 7. 2003
po izvršenih vseh preknjižbah prenosa delnic, izvršenih tega dne.
Znesek neizplačanih dividend se po preteku petih let od datuma skupščine prenese na druge rezerve iz dobička. Znesek
dividend za delnice Avtotehne d.d., ki bodo
na dan skupščine, to je 9. 7. 2003 v njeni
lasti, se z istim dnem prenese na druge
rezerve iz dobička družbe. Oba zneska ugotovi generalni direktor družbe.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2002.
4. Sprejem sklepa o razveljavitvi prednosti prednostnim udeležbenim delnicam in
sprejem izrednega sklepa o soglasju prednostnih delničarjev.
Predlog sklepa št. 3/1: razveljavi se prednost 14.581 prednostnim udeležbenim
delnicam. Prednostne udeležbene delnice
postanejo navadne delnice in od sprejema
tega sklepa dalje prinašajo pravice kot jih

imajo navadne delnice po Statutu delniške
družbe Avtotehna d.d. Osnovni kapital družbe Avtotehna d.d. je tako po tej konverziji
prednostnih udeležbenih delnic v navadne
delnice razdeljen na 268.321 navadnih delnic.
Predlog izrednega sklepa št. 3/2: daje
se soglasje k sprejetemu predlogu sklepa
št. 3/1 o razveljavitvi prednosti prednostnim
udeležbenim delnicam.
5. Sprejem sprememb Statuta delniške
družbe Avtotehna d.d.
Predlog sklepa št. 4: sprejmejo se spremembe Statuta delniške družbe Avtotehna
d.d.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
skupaj z notarjem pripravi prečiščeno besedilo Statuta Avtotehne d.d. upoštevajoč
prečiščeno besedilo statuta z dne 27. 6.
2002 ter z dne 9. 7. 2003 sprejete spremembe.
6. Prenehanje veljavnosti Poslovnika za
delo skupščine delniške družbe Avtotehna
zastopanje, trgovina, izvoz, uvoz, servis in
proizvodnja, d.d., Ljubljana, Titova 36.
Predlog sklepa št. 5: preneha veljati Poslovnik za delo skupščine delniške družbe
Avtotehna zastopanje, trgovina, izvoz, uvoz,
servis in proizvodnja, d.d., Ljubljana, Titova
36, sprejet na 2. zasedanju skupščine družbe Avtotehna d.d., dne 28. februarja 1991.
7. Sprejem sklepa o višini sejnine članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 6: določi se sejnina
za člane nadzornega sveta, in sicer 90.000
SIT bruto za predsednico in 60.000 SIT
bruto za ostale člane.
8. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa št. 7: za pooblaščenega
revizorja letnih računovodskih izkazov za leto 2003 se imenuje revizijska družba KPMG
Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
II. Vpogled gradiva
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom
in poročilom nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe
v Ljubljani, Slovenska c. 54 (4. nadstropje),
od dneva objave tega sklica do dneva zasedanja skupščine vsak delovni dan med 8. in
14. uro. Od tega dne dalje bo možen vpogled v gradivo tudi preko interneta na spletni strani www.avtotehna.si/skupscina.
III. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 16. uro. Kolikor tedaj skupščina ne bo sklepčna v skladu s prvim odstavkom 58. člena Statuta
družbe, bo zasedanje skupščine istega dne
ob 17. uri na istem kraju, ko bo skupščina v
skladu z drugim odstavkom 58. člena Statuta družbe veljavno sprejemala odločitve
ne glede na število prisotnih glasov.
IV. Pogoji udeležbe
Na skupščino so vabljeni tako delničarji
– lastniki navadnih delnic, kot tudi delničarji, lastniki prednostnih udeležbenih delnic
zaradi ločenega glasovanja o izrednem sklepu v skladu s 304. členom ZGD.
Za izvajanje glasovalnih pravic na skupščini morajo delničarji svojo navzočnost
predhodno napovedati s pisno prijavo udeležbe, ki mora prispeti najkasneje do 8. 7.
2003 do 14. ure po pošti, faxu ali z osebno
vročitvijo na sedež Avtotehne d.d. – Uprava, Slovenska c. 54, Ljubljana, faks
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01/230-16-14. To velja tudi za pooblaščence. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti fotokopije pooblastil. Če je svojo udeležbo
prijavil delničar, na skupščini pa ga nato
zastopa pooblaščenec, se šteje, da je bila
prijava pravilno izvršena. Obrazec prijave
udeležbe in pooblastila lahko delničarji oziroma njihovi pooblaščenci dvignejo na sedežu družbe ves čas, ko je možen vpogled
v gradivo za to skupščino, lahko pa se z
njim seznanijo na spletni strani www.avtotehna.si/skupscina. Uporaba obrazcev za prijavo udeležbe in pooblastila ni obvezna, morata pa vsebovati ime in priimek/firmo, naslov in EMŠO/matično številko delničarja,
pooblastilo pa tudi obseg danega pooblastila.
Ob prihodu na zasedanje skupščine se
delničarji – fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci predložijo originalno pooblastilo in se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki fizičnih oseb se izkažejo z rojstnim listom zastopanega in osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki pravnih oseb se izkažejo z izpisom iz sodnega registra in osebnim dokumentom. Ob prihodu se verifikacijski komisiji predložijo tudi vsa originalna pooblastila. Ob podpisu na seznam udeležencev le-ti
prejmejo glasovnice in morebitno dodatno
gradivo za skupščino.
V primeru organiziranega zbiranja pooblastil mora pooblaščenec predložiti dokumente v skladu z Zakonom o prevzemih (Ur.
l. RS, št. 47/97).
Avtotehna d.d. Ljubljana
generalni direktor
Jordan Kocjančič
Ob-95487
Uprava delniške družbe Primož Trubar,
založništvo, d.d. Kranj, sklicuje
12. skupščino družbe,
v ponedeljek, 7. julija 2003 ob 15.30 na
sedežu družbe, Mirka Vadnova 6, Kranj
(knjižnica – III. nadstropje – 312).
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice sta pogojeni s tem, da
morajo delničarji prijaviti svojo udeležbo najkasneje 3 dni pred skupščino. V tem roku
je treba predložiti tudi morebitna pooblastila za zastopanje.
Predlog dnevnega reda 12. skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti:
– predstavitev notarja,
– imenovanje komisije za izvedbo glasovanja,
– določitev dnevnega reda.
Predlog sklepov:
– skupščina sprejme predlagani dnevni
red;
– v komisijo za izvedbo glasovanja se
imenujeta Barbara Grilanc in Matjaž Kozelj.
2. Obravnava letnega poročila za leto
2002 in poročila nadzornega sveta – sklepanje o uporabi dobička družbe in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček družbe iz leta 2002
– 13,641.356,90 SIT se razporedi:
– 13,199.400 SIT za izplačilo dividend;
– 441.956,90 SIT v druge rezerve
družbe.
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2. Družba izplača dividende po 200 SIT
bruto na delnico – po stanju v delniški knjigi
3 delovne dni po sklepu skupščine.
Dividende bodo izplačane do 10. oktobra 2003.
3. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovanje družbe v letu
2002.
Letno poročilo za leto 2002 in poročilo
nadzornega sveta sta delničarjem na razpolago pri Barbari Grilanc.
Trubar, d.d. Kranj
direktor: Edvard Jurjevec
Ob-95494
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Megainvest,
d.d. uprava družbe sklicuje
skupščino družbe
Megainvest, d.d., Ljubljana,
Dunajska 9,
ki bo 9. 7. 2003 ob 9.30 v prostorih
družbe v Ljubljani, Dunajska 9, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščine Bena Čoža in za preštevalki glasov Teo Švigelj in Ani Ferjan.
2. Predložitev letnega poročila in revizorjevega poročila za leto 2002 ter poročila
nadzornega sveta, obravnava in sprejem
uporabe bilančnega dobička ter odločanje
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepov:
2.1 Celotni bilančni dobiček na dan
31. 12. 2002 v skupnem znesku
24,464.899,73 SIT ostane nerazporejen in
se prenese v naslednje obdobje kot preneseni dobiček.
2.2 Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2002
ter se upravi in članom nadzornega sveta
podeli razrešnica.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepov:
1. Osnovni kapital družbe se zmanjša po
postopku poenostavljenega zmanjšanja za
izhodiščno višino 2.233,735.950 SIT in bo
po zmanjšanju znašal v izhodiščni višini
117,565.050 SIT. Namen zmanjšanja
osnovnega kapitala je prenos sredstev v izhodiščni višini 2.233,735.950 SIT v kapitalske rezerve družbe.
2. Osnovni kapital se zmanjša z združevanjem delnic, tako se po dvajset dosedanjih delnic združi in oblikuje eno novo delnico, nominalne vrednosti po 1.000 SIT vsaka.
Znesek
v
izhodiščni
višini
2.233,735.950 SIT, ki predstavlja razliko
med osnovnim kapitalom pred zmanjšanjem
v višini 2.351,301.000 SIT in osnovnim kapitalom po zmanjšanju v izhodiščni višini
117,565.050 SIT, se prenese v kapitalske
rezerve.
3. Končna višina zmanjšanja osnovnega
kapitala je enaka dejanskemu številu delnic, ki ostanejo delničarjem družbe zaradi
zmanjšanja osnovnega kapitala z združevanjem delnic na presečni dan. Končna višina
zneska, ki se prenese v kapitalske rezerve,
je enaka dejanski razliki med dejansko viši-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
no zmanjšanega osnovnega kapitala in višino osnovnega kapitala pred zmanjšanjem.
4. Po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register bo na podlagi razmerja
združevanja delnic za vsakega delničarja izračunano število delnic, ki se združijo in
zamenjajo za nove delnice (presečni dan),
za razliko pa bo družba še tri mesece vodila
evidenco delnih pravic, za katere ni mogoče izdati novih delnic. Družba delničarje poziva, da v navedenem roku:
– družbo obvestijo in ji dokažejo, da so
pridobili toliko delnih pravic, da te skupaj
oblikujejo polno pravico oziroma polno delnico,
– družbo obvestijo in ji dokažejo, da so
se združili z več upravičenci delnih pravic,
katerih delne pravice skupaj oblikujejo polno pravico oziroma polno delnico,
– od družbe zahtevajo izplačilo delnih pravic v sorazmerju z vrednostjo delnice pred
združitvijo 2.500 SIT, v nasprotnem primeru
bo družba vsakemu delničarju izplačala njegove delne pravice v sorazmerju z vrednostjo delnice pred združitvijo 2.500 SIT.
5. Skupščina posebej pooblašča upravo družbe, da lahko od delničarjev odkupuje in prodaja delne pravice.
6. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da spremeni statut družbe, tako da ga uskladi z veljavno sprejetimi odločitvami na tej
skupščini in njihovo izvedbo, zlasti da uskladi končno višino osnovnega kapitala in
končno število delnic, in določi prečiščeno
besedilo statuta.
4. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: sejnina za vsakega člana nadzornega sveta znaša 50.000 SIT bruto na sejo.
5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: za primer, če bo revizija
letnega poročila družbe potrebna, skupščina kot revizorja družbe za leto 2003 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o.
Predlagatelja sklepov pri točkah dnevnega reda od 1 do 4 sta uprava in nadzorni
svet, predlagatelj sklepa pod točko 5 pa je
nadzorni svet.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe od objave sklica
do dneva zasedanja skupščine, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničar
pred sejo skupščine družbi pismeno prijavi
udeležbo tako, da družba njegovo prijavo
prejme vsaj tri dni pred skupščino.
Seznam udeležencev in obseg glasovalnih pravic se določi glede na stanje v delniški knjigi tri dni pred skupščino.
Megainvest d.d., Ljubljana
uprava družbe
Ob-95496
Na podlagi 10. člena statuta družbe in
283. člena Zakona o gospodarskih družbah
sklicuje uprava družbe Terme Lendava d.d.,
Tomšičeva 2/a, 9220 Lendava
8. skupščino
delničarjev družbe Terme Lendava d.d.,
Tomšičeva 2/a, 9220 Lendava,
ki bo v ponedeljek, 7. 7. 2003 ob 12. uri
v prostorih konferenčne sobe v hotelu Lipa.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata naslednji sklep: imenuje se organe
skupščine v naslednji sestavi:
– predsednik skupščine: Slavko Fartelj,
univ. dipl. prav.,
– preštevalec glasov: Vivijana Gerič.
Vabljeni notar je mag. Andrej Rošker.
2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata naslednji sklep: skupščina upravi in
nadzornemu svetu podeli razrešnico, s katero potrjuje in odobri delo teh dveh organov v poslovnem letu 2002.
3. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Nadzorni svet družbe predlagata naslednji sklep: za revizorja družbe se za poslovno leto 2003 imenuje revizijsko hišo KPMG
iz Ljubljane, Dunajska 21, 1000 Ljubljana.
4. Vprašanja delničarjev.
Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki se pisno prijavijo na sedežu družbe
najkasneje 3 dni pred skupščino. Delničarji
lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini
preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev.
Glasovalno pravico lahko uveljavljajo delničarji, ki so lastniki delnic ob sklicu skupščine. Pisna pooblastila je potrebno deponirati na sedežu družbe do vključno 4. 7.
2003. Prihod na skupščino se začne ob
12.30, zato da delničarji podpišejo listo navzočih ter prevzamejo glasovalne lističe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se identificirajo z osebnim dokumentom in pisnim
pooblastilom, zastopniki pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.
Letno poročilo za poslovno leto 2002 in
pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila je delničarjem dostopno
na sedežu družbe. Gradivo k točkam dnevnega reda je na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje v istih prostorih 1 uro kasneje.
Terme Lendava d.d.
uprava
Franc Huber, univ. dipl. ek.
Ob-95501
Na podlagi točke 6.3. statuta delniške
družbe Papirnica Vevče d.d. sklicuje uprava družbe
6. skupščino delničarjev
delniške družbe Papirnica Vevče d.d.,
ki bo dne 10. 7. 2003, ob 11. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Vevška cesta 52.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika in dva
preštevalca glasov se izvolijo osebe po predlogu uprave oziroma delničarjev na skupščini. Skupščini prisostvuje notarka Metka
Zupančič iz Ljubljane.
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2. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne 16. 5. 2003 o
sprejemu letnega poročila za leto 2002.
2. Na podlagi sprejetega letnega poročila z že opravljeno razporeditvijo dobička se bilančni dobiček družbe uporabi
takole:
a) višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2002 znaša 678,796.000
SIT in se uporabi za druge rezerve iz dobička;
b) upravi in nadzornemu svetu se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2002.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje revizor za leto 2003, in
sicer E.O.S. Revizija d.o.o., Dunajska 106,
Ljubljana.
4. Poročilo o nakupu lastnih delnic ter
pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo uprave o nakupu lastnih delnic ter
odobrava ta nakup. Skupščina pooblašča
upravo, da kupi delnice od delavcev, bivših
delavcev in upokojencev oziroma njihovih
pravnih naslednikov, in sicer do višine
0,3517 odstotka osnovnega kapitala družbe; nakupna cena lahko znaša od 3 do 7
EUR za delnico. Prednostna pravica delničarjev pri nakupu delnic se izključi.
Predlagatelja sklepov pod 1., 2. in 4.
točko sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa pod 3. točko pa le nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Delničarje naprošamo, da svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi pisno najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi
s pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu družbe vsak delavnik od 8. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine.
Papirnica Vevče d.d. Ljubljana
Vladimir Brezavšček
predsednik uprave
Ob-95498
Na podlagi 34. člena Statuta družbe Daimond Trgovina in zastopanje d.d., Žnidarčičeva ulica 19, Šempeter pri Gorici,
uprava sklicuje
4. redno skupščino delničarjev,
v sredo 16. 7. 2003 ob 13. uri v sejni
dvorani Občine Šempeter-Vrtojba, Cesta
Goriške fronte 11, Šempeter pri Gorici.
Dnevni red.
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Dragoljevič Žarko.

Za preštevalki se izvolita: Krapež Iva, Komel Alenka.
Za zapisnikarja se izvoli Rajer Pave.
Za notarska opravila se potrdi izbrano
notarko Lučovnik Evo.
2. Poročilo uprave o izvedbi sklepov 3. redne skupščine družbe z dne 27. 8. 2002.
3. Predstavitev letnega poročila za leto
2002 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2002.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2002 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov.
4.1. Bilančni dobiček za leto 2002 v višini 1.033,263.100,05 SIT se uporabi kot
sledi:
a) del bilančnega dobička v višini
516,631.550 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička,
b) del bilančnega dobička v višini
516,631.550,05 SIT ostane nerazporejen
in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
4.2 Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2002.
5. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na podlagi 55. člena
statuta družbe se iz razširjenega dobička
družbe izplača članom nadzornega sveta
nagrada v višini 2% od čistega dobička pred
obdavčitvijo, kar znaša 10,019.480 SIT bruto. Nagrada se izplača v roku 30 dni po seji
skupščine.
6. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine družbe Daimond d.d.
7. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se
za poslovno leto 2003 imenuje revizijsko
hišo: BDO Revizija d.o.o. Ljubljana.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so dne 8. 7.
2003 vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo najmanj 3 dni pred skupščino. Pisna prijava
udeležbe mora biti oddana na sedežu družbe. Prijava ostane shranjena na sedežu
družbe.
Gradivo in predlogi sklepov so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, od dneva objave sklica do zasedanja skupščine,
vsak delovni dan od 9. do 13. ure, v tajništvu družbe. Delničarji se predstavijo z osebnim dokumentom.
Skupščina je sklicana ob 13. uri in se
izvede ne glede na procent zastopanosti
kapitala. Pol ure pred skupščino bo potekala registracija prijavljenih udeležencev in izročanje glasovnic, zato prosim delničarje,
njihove zastopnike oziroma pooblaščence,
da imajo s seboj osebni dokument zaradi
identifikacije.
Diamond Trgovina in zastopanje d.d.,
Šempeter pri Gorici
uprava družbe
direktor Dragan Valenčič
Ob-95500
Na podlagi 7.3 točke Statuta delniške
družbe Projektivni biro Velenje d.d., Pre-

Št.

53-54 / 6. 6. 2003 / Stran 3161
šernova cesta 8, Velenje, sklicuje direktor
družbe
7. skupščino
delniške družbe Projektivni biro
Velenje d.d., Prešernova cesta 8,
Velenje,
ki bo v četrtek, 17. julija 2003, na sedežu družbe Projektivni biro Velenje, Prešernova 8, ob 13. uri, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
izvoli Jože Vrečko, za preštevalca glasov se
izvolita Bernarda Lepko in Sabina Ramšak.
Sejo bo spremljal vabljeni notar Avgust Ribič, ki bo sestavil zapisnik skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2002, poročilom revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe za leto 2002.
Predloga sklepov:
a) Skupščina se je seznanila z letnim
poročilom za leto 2002, revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno
leto 2002.
b) Skupščina podeli razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta za leto 2002.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2002.
Predlog sklepa: ugotovljeni bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2002 znaša
3,138.916,41 SIT, se razporedi:
– v višini 3,051.685 SIT za dividende,
kar znaša 65 SIT bruto na delnico,
– v višini 87.231,41 SIT v druge rezerve
iz dobička.
Izplačilo dividend se opravi v roku 60
dni od dneva sprejema tega sklepa na skupščini. Do izplačila dividend so upravičeni vsi
delničarji, katerih lastništvo delnic je vpisano v delniški knjigi na dan zasedanja skupščine.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske hiše za leto 2003.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2003 se imenuje
družba Ripro-družba za revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj d.o.o. iz Velenja.
Gradivo za skupščino je na vpogled v
tajništvu na sedežu družbe vsak delavnik od
11. do 12. ure v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
glasujejo imetniki delnic, ki so vpisane v
delniško knjigo družbe, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt
30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
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ponovno zasedanje eno uro kasneje v istem
prostoru. Skupščina bo takrat ponovno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Projektivni biro Velenje d.d.
direktor družbe
Janez Božič
Št. 8/03
Ob-95502
Na podlagi točke J.c. statuta družbe Novolit, podjetje za proizvodnjo izolacijskih izdelkov d.d., uprava sklicuje
7. sejo skupščine
Novolit, podjetje za proizvodnjo
izolacijskih izdelkov d.d., Nova vas 56,
Nova vas na Blokah,
ki bo dne 10. 7. 2003 ob 13. uri na
sedežu družbe v Novi vasi na Blokah, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: odvetnik Marjan Sušnik,
– preštevalca glasov: Ivica Oražem, Rado Ponikvar.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Draga Intihar.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2002 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto
2002, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi
se, da znaša bilančni dobiček družbe Novolit d.d. na dan 31. 12. 2002:
43,004.870,17 SIT.
Bilančni dobiček za leto 2002 se uporabi:
– 8,751.120 SIT za dividende, to je
40 SIT bruto dividende na delnico. Družba
bo delničarjem izplačala dividende najkasneje do 31. 12. 2003, in sicer po stanju
delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi
d.d. Ljubljana, dva dni po zasedanju skupščine,
– 34.253.750,17 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2002.
Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico
za poslovno leto 2002.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2003 skupščina
imenuje družbo KPMG Slovenija d.o.o.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2002 z mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila bo na voljo v tajniš-
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tvu uprave na sedežu družbe, vsak delavnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki 3 dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Novolit d.d.
uprava družbe
Iztok Škrlj
Ob-95503
Na podlagi točke 10.22. statuta DZS,
d.d. uprava družbe sklicuje
skupščino
DZS, založništvo in trgovina, d.d.,
Mali trg 6, Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 10. 7. 2003 ob
12. uri, v dvorani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Miklošičeva
cesta 24.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in potrditev predlaganega
notarja.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2002 in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
4. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
5. Sklepanje o spremembi statuta z določitvijo odobrenega kapitala z izključitvijo
prednostne pravice.
6. Sklepanje o pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic.
7. Imenovanje revizorja.
Uprava družbe oziroma nadzorni svet
predlagata k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe:
Ad 1) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Ad 2) Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolšek, za preštevalke glasov
Nataša Mlakar, Mateja Rozman in Nada
Gorjup. Na seji prisostvuje vabljeni notar
Miro Košak.
Ad 3) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2002 z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta.

Ad 4) a) Bilančni dobiček v višini
1.731,811.060,62 SIT, ki je sestavljen iz
prenesenih dobičkov iz let 1997, 1998,
2000 in 2001 ter dobička iz leta 2002 se
razdeli na naslednji način:
– za izplačilo dividend v bruto znesku
180 SIT na delnico,
– za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta v bruto znesku 10,000.000 SIT,
– za izplačilo nagrade upravi družbe v
bruto znesku 7,000.000 SIT,
– preostali del bilančnega dobička se
razporedi v preneseni dobiček družbe.
Za izplačilo po prvih treh alineah prejšnjega odstavka se porabi preneseni dobiček iz let 1997 in 2000.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so vpisani kot imetniki delnic družbe pri
KDD, d.d., Ljubljana, na dan 14. 7. 2003.
Dividende in nagrade nadzornemu svetu
in upravi družbe se izplačajo do 31. 10. 2003.
b) V skladu z 282.a členom ZGD skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2002.
Ad 5) Točka 04. (nič štiri) statuta družbe
se dopolni z novo točko 04.04 (nič štiri. nič
štiri), ki se glasi:
“Uprava družbe je pooblaščena, da
poveča osnovni kapital družbe skupno za
največ 714,684.000 SIT, z izdajo novih
delnic za vložke, v petih letih po vpisu
spremembe statuta družbe v sodni register.
V primeru povečanja osnovnega kapitala
družbe z izdajo novih delnic, iz naslova
odobrenega
kapitala,
je
uprava
pooblaščena, da odloči o izključitvi
prednostne pravice delničarjev do novih
delnic.
Nove delnice se izdajo samo s
soglasjem nadzornega sveta družbe.”
Ad 6) V skladu z 240. členom ZGD-F
skupščina družbe pooblašča upravo, da v
obdobju 18 mesecev kupuje lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala, po najnižji prodajni ceni 4.000 SIT in najvišji prodajni ceni 6.000 SIT za delnico.
Ad 7) Za revidiranje računovodskih izkazov družbe DZS za leto 2002 se imenuje
revizijska družba Šager, družba za revizijo
in svetovanje, d.o.o., Finžgarjeva 6, Domžale.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
na dan 7. 7. 2003 in ki svojo udeležbo prijavijo družbi vsaj 3 dni pred skupščino. Skupščine se lahko udeležijo delničarji sami, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine pred dvorano, kjer bo zasedala skupščina, eno uro pred pričetkom seje.
V primeru nesklepčnosti bo ponovljena
skupščina istega dne in v istih prostorih ob
16. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na
višino na seji zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Predlog sprememb in dopolnitev statuta
družbe, predlog razširitve dejavnosti družbe in uskladitve dejavnosti družbe z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifika-
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cije dejavnosti ter ostalo gradivo za zasedanje skupščine je na vpogled vsem delničarjem družbe na sedežu družbe vsak delovnik med 9. in 12. uro pri Tamari Groznik.
DZS, založništvo in trgovina, d.d.
predsednik uprave
Bojan Petan
Ob-95506
Na podlagi 32. člena Statuta delniške
družbe sklicuje uprava IRP Alpinum, d.d.,
Bohinjsko jezero, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero,
redno skupščino delniške družbe,
ki bo dne 10. 7. 2003 ob 18. uri, na
sedežu družbe v prostorih hotela Jezero,
Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklepčnost, izvoli predsednika skupščine in sprejme dnevni red v skladu s predlogom sklicatelja.
Na skupščini bo navzoč notar Vojko Pintar.
2. Poročilo o poslovanju družbe IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero v letu 2002.
Predlog sklepa: skupšina se seznani z
letnim poročilom uprave družbe IRP Alpinum,
d.d., Bohinjsko jezero za leto 2002, in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila uprave družbe za leto 2002.
3. Uporaba dobička družbe in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
se razporedi v rezerve iz dobička družbe.
Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe.
4. Sprememba statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta delniške družbe po predlogu
uprave.
Gradivo za sejo, skupaj s predlogom
spremembe statuta, letnim poročilom in preveritvenim poročilom nadzornega sveta je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero, vsak delovnik med 9. in 11. uro, od dneva sklica
skupščine dalje.
Vsak delničar ima v roku enega tedna
po objavi tega sklica pravico zahtevati dopolnitev dnevnega reda. V zahtevi, ki se pošlje sklicatelju skupščine, se navede namen
in razlog dopolnitve ter razumno obrazložen
predlog sklepa po dopolnjenem dnevnem
redu.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo in svojo udeležbo prijavijo
družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem.
Udeležba delničarja oziroma njegovega pooblaščenca se prijavi po faksu, telegramu
ali s priporočeno pošto, ki mora prispeti na
sedež družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Če skupščina ob navedenem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 11. 7.
2003 ob 15. uri na istem kraju. Takrat bo
skupščina veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero
uprava družbe
mag. Iztok Noč

Ob-95516
Na podlagi 32. točke Statuta družbe Vesna, podjetje za akumulatorsko dejavnost, d.d. Maribor, Einspielerjeva ulica
31, uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta
10. sejo skupščine delničarjev,
ki bo dne 7. 7. 2003 ob 14. uri, na
sedežu družbe v Mariboru, Einspielerjeva
31, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
1. za predsednika skupščine se izvoli
Slavek Vašek,
2. za preštevalca glasov se izvoli Boris
Jelen,
3. za sestavo notarskega zapisnika se
imenuje notar Stanislav Bohinc.
2. Seznanitev z letnim poročilom, poročilo nadzornega sveta, sprejem sklepa o
uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi - generalni direktorici in nadzornemu svetu za leto 2002.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z letnim poročilom, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
2.
Bilančni
dobiček
v
višini
553,154.991,82 SIT se ne uporabi.
3. Skupščina podeljuje upravi - generalni direktorici družbe in članom nadzornega
sveta razrešnico za poslovno leto 2002.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe Vesna d.d. za leto 2003 se imenuje Constantia Uhy, d.o.o., Vilharjeva 27, Ljubljana.
4. Seznanitev skupščine o imenovanju
člana nadzornega sveta, predstavnika zaposlenih.
Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da je s strani sveta delavcev imenovan za
člana nadzornega sveta Franjo Matjašič.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro v času od
dneva objave do dneva zasedanja skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki najpozneje do tri
dni pred skupščino, pisno najavijo svojo
udeležbo in predložijo pisno pooblastilo za
zastopanje.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje pol ure kasneje. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede
na delež zastopanega osnovnega kapitala.
Vesna d.d., Maribor
Ob-95527
Na podlagi 6. točke Statuta Iskra Baterije Zmaj, d.d., Šentvid pri Stični 108, Šentvid pri Stični, sklicuje uprava
9. sejo skupščine
družbe Iskra Baterije Zmaj, d.d.,
ki bo v torek, dne 8. 7. 2003, ob 14. uri,
na sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
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Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je:
– za predsednika skupščine se imenuje
Slavica Mrkun,
– za preštevalca glasov se imenujeta: Jožica Metelko in Bojan Kristan,
– na skupščino je vabljen notar Marjan
Kotar.
2. Sprejem sklepa o uporabi dobička za
leto 2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček v višini 172.292 tisoč SIT, sestavljen iz čistega dobička iz poslovnega leta
2002 v višini 27.854 tisoč SIT in nerazporejenega dobička preteklih let v višini
144.438 tisoč SIT se prenese v naslednje
leto.
Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2003 skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG, d.o.o., management, consulting in revizija, Ljubljana.
4. Statut Iskra Baterije Zmaj,d.d.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
A) Sprejme se statut družbe v predlaganem besedilu.
B) Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02).
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo napovejo tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje do dne
28. 6. 2003.
Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe do
seje skupščine, vsak delovni dan med 10.
in 12. uro.
Iskra Baterije Zmaj, d.d.
uprava
Št. 65/03
Ob-95532
Na podlagi določb statuta nadzorni svet
sklicuje
8. skupščino delnčarjev
delniške družbe Komunaprojekt d.d.,
v sredo, dne 24. 6. 2003 ob 12. uri, v
prostorih družbe na Partizanski cesti 3-5 v
Mariboru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine z ugotovitvijo
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovljena je sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine je izvoljen: za
preštevalki glasov: Gizela Janžekovič, Danica Vodenik, vabljeni notar je Stanislav Bohinc za sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2002 z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
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Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
Komunaprojekt d.d., za poslovno leto 2002
v višini 648.491,54 SIT se razporedi kot
preneseni čisti dobiček.
Direktorju družbe in članom nadzornega
sveta se podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njihovo delo v poslovnem letu
2002.
3. Povečanje kapitala družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina sprejema povečanje kapitala iz sredstev družbe v višini 54,877.403,41 SIT iz
prevrednotovalnih popravkov kapitala iz
prejšnjih let.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina sprejema zmanjšanje osnovnega kapitala družbe za 11.246 delnic po 1.000
SIT. Družba je imela v lasti 20.308 delnic,
od tega jih bo 9.062 oziroma 10% zadržala
za lastne delnice, ostale pa bo umaknila.
5. Informacija o gospodarskem načrtu
za leto 2003.
6. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina družbe za leto 2003 za revizorja imenuje Iteo-Abeceda,
podjetje za revizijo in sorodne storitve,
d.o.o., Kotnikova ulica 28, Ljubljana.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan sklica
skupščine ali njihovi pooblaščenci s pismenim pooblastilom.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico je pismena prijava udeležbe v tajništvu družbe 3 dni pred skupščino.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letnim poročilom, revizijskim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugim
gradivom je delničarjem od objave sklica
skupščine dalje dostopno na vpogled na
sedežu družbe v pravni pisarni vsak delovnik od 10. do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pismeno obrazloženi in vloženi v tajništvu
družbe v 7 dneh po objavi tega sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Komunaprojekt d.d., Maribor
predsednik nadzornega sveta
Peter Kocmut
Ob-95574
Na podlagi člena 7.3. Statuta družbe Tehniška založba Slovenije, d.d., Ljubljana, Lepi pot 6, sklicujem
8. sejo skupščine delničarjev družbe,
ki bo v petek, 11. 7. 2003, ob 13. uri v
prostorih Tehniške založbe Slovenije, d. d.,
Ljubljana, Lepi pot 6.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli
delovna telesa skupščine:
– za predsednico skupščine Majo Jug
Hartman,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– za preštevalko glasov Branko Pirc,
– za izdelavo notarskega zapisnika notarko Nevenko Tory iz Ljubljane.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagani dnevni red.
4. Uporaba bilančnega dobička.
Uprava je skupščini predložila letno poročilo družbe za leto 2002 z mnenjem revizorja in pisno poročilo nadzornega sveta
družbe, s katerim le-ta sprejema letno poročilo uprave in daje pozitivno stališče k
revizijskemu poročilu.
Uporaba bilančnega dobička
Bilančni dobiček družbe po stanju 31.
12. 2002 znaša 60,287.824,56 SIT.
Predlog sklepa: skupščina dodeli upravi
družbe in nadzornemu svetu razrešnico za
leto 2002.
Bilančni dobiček družbe po stanju 31.
12. 2002 se uporabi:
– nagrada članom nadzornega sveta
1,810.000 SIT,
– za
dividende
delničarjem
58,477.824,56 SIT.
Nagrada nadzornemu svetu se izplača v
gotovini.
Dividende in nagrada se izplačajo do
30. septembra 2003.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za revizorja računovodskih
izkazov za leto 2003 imenuje revizijsko družbo Šager, Finžgarjeva 6, Domžale.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Lepi
pot 6, v tajništvu uprave, tel. 01/47-902-14,
vse delovne dni od 9. do 14. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki s priporočenim
pismom, ki prispe na sedež družbe najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini. Udeleženci se ob prihodu na skupščino identificirajo z osebnim dokumentom. Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30 minut
pred zasedanjem skupščine.
Za udeležbo na skupščini se delničar
izkaže z dokumentom, ki se primerja z izpisom delničarjev Tehniške založbe Slovenije
pri Klirinško-depotni družbi, pooblaščenec
delničarja pa še s pisnim pooblastilom delničarja. Pooblastilo za zastopanje je treba
deponirati na sedežu družbe vsaj tri dni pred
skupščino.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se čez eno uro ponovno sestane. V drugem sklicu je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.
Tehniška založba Slovenije, d.d.
direktor družbe

na soba v III. nadstropju z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– preštevalca glasov: Igor Janežič, Olga
Cimperšek.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2002 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom za leto 2002 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. b) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2002.
Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico
za poslovno leto 2002.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2003 skupščina
imenuje družbo Plus revizija, d.o.o., Bežigrad 1, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki 3 dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
ZRMK holding, d.d.
uprava
mag. Gojmir Černe

Ob-95592
Na podlagi 45. člena statuta družbe
ZRMK holding, d.d., uprava sklicuje

Št. 27/03
Ob-95606
Na podlagi določil 6. točke veljavnega
Statuta delniške družbe Integral Lendava
d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava sklicuje

1. redno sejo skupščine
ZRMK holding, d.d., Ljubljana,
Dimičeva 12,
ki bo v torek, 8. julija 2003 ob 9. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Dimičeva 12, sej-

9. sejo skupščine
delniške družbe Integral Lendava d.d.,
ki bo v torek, 8. 7. 2002 ob 12. uri na
sedežu družbe v Lendavi, Industrijska ul. 1,
z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi ali je
na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednico skupščine se izvoli
Ana Horvat, za preštevalca glasov se izvoli
Štefan Kiraly, na seji skupščine bo prisostvovala notarka Marija Zag-Győfi.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2002, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe
za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2002, mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto
2002.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina ugotavlja, da znaša bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2002,
14,233.170,18 SIT. Bilančni dobiček v višini 6,082.370,87 SIT se uporabi za pokrivanje izgube iz prejšnjih let, razlika bilančnega dobička v višini 8,150.799,31 SIT se ne
razporedi in bo o njem odločala skupščina
v naslednjih letih.
b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v letu 2002.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo poslovanja družbe Integral Lendava,
d.d., se za poslovno leto 2003 imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o., iz
Ljubljane.
6. Odpoklic dosedanjih in izvolitev novih
članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
6.1. Skupščina odpokliče dosedanjega
člana nadzornega sveta Beznik Vincencija z
dnem 8. 7. 2003.
6.2. Za novega člana nadzornega sveta,
ki zastopa interese delničarjev skupščina
izvoli Kocon Jožefa. Mandat novega člana
nadzornega sveta začne teči z dnem 8. 7.
2003 in traja do 6. 8. 2005.
6.3. Skupščina se seznani s sklepom
sveta delavcev o spremembi predstavnika
delavcev družbe v nadzornem svetu in s
katerim se za mandatno obdobje, od 8. 7.
2003 do 6. 8. 2005, izvoli Krampač Štefan
kot član nadzornega sveta, ki predstavlja
delavce družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini, in sicer najmanj 3 dni pred sklicano sejo. V prijavi se navede ime in priimek oziroma firmo delničarja, naslov oziroma sedež delničarja ter število delnic, ki jih
ima delničar. V prijavi se lahko navede tudi
ime in priimek pooblaščenca ter njegov naslov. Pisna pooblastila morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščin družbe.

Gradivo
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe Industrijska ul. 1, 9220
Lendava, v tajništvu družbe od ponedeljka
do petka med 7. in 15. uro, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Ponovno zasedanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovna seja
skupščine v skladu z določili 6.10.2. Statuta istega dne ob 13.30, v istem prostoru, z
istim dnevnim redom.
Integral Lendava d.d.
uprava

Št.
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naslednji dan ob isti uri, v istem kraju in z
istim dnevnim redom, na kateri se veljavno
odloča, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
V skladu s 542. členom ZGD se v primeru večinskega sklepa o preoblikovanju družbe delničarjem, ki preoblikovanju družbe
nasprotujejo, ponudi, da družba pridobi njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za primerno odškodnino, določeno sporazumno ali po pooblaščenem revizorju.
Integral AP Tržič d.d.
nadzorni svet
uprava

Ob-95631
Integral AP Tržič d.d., Predilniška 1,
Tržič, uprava družbe na podlagi 5.5. točke
Statuta družbe sklicuje

Ob-95647
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in v skladu z 41. členom
Statuta Talum, d.d., Kidričevo, uprava družbe sklicuje

8. skupščino delničarjev,
ki bo dne 9. 7. 2003, ob 12. uri v Hramu
Sv. Jošta, Posavec 85, Posavec.
Za sejo skupščine predlagam naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina je sklepčna,
potrdi se predlagani dnevni red.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednika in preštevalca glasov po predlogu uprave, na seji je navzoč vabljeni notar in člani
nadzornega sveta.
3. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2002, predlogom o uporabi bilančnega dobička iz leta 2002 in podelitvijo razrešnice
članom nadzornega sveta in upravi.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček v višini 325.364,19
SIT ostane nerazporejen.
2. Upravi in članom nadzornega sveta
se podeli razrešnica za delo v letu 2002.
4. Uskladitev statuta družbe Integral AP
Tržič d.d. po Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-F).
Predlog sklepa: statut družbe se spremeni v skladu s predlogi sprememb in dopolnitev.
Delničarje pozivamo, da vse svoje predloge in pripombe za spremembo dnevnega
reda skupščine dostavijo upravi podjetja v
pisni obliki, najkasneje v 10 dneh po objavi
sklica skupščine.
Gradivo: celotno gradivo, vključno s predlogi spremenjenega in dopolnjenega statuta,
je delničarjem na vpogled na sedežu podjetja Integral AP Tržič d.d., Predilniška c. 1,
4290 Tržič, in sicer vsak delovni dan med 9.
in 13. uro pri Dragici Stojakovič.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Udeležba na skupščini ali uresničevanje
glasovalne pravice sta pri tistih delničarjih,
ki niso pooblastili finančne organizacije ali
niso pristopili v združenje delničarjev, pogojena s prijavo upravi družbe najkasneje
3 dni pred skupščino.
Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost, se opravi nova seja skupščine

8. zasedanje skupščine
Talum, d.d., Kidričevo,
ki bo dne 10. 7. 2003 na sedežu družbe
v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, s pričetkom ob 11. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja.
Predlog sklepa: izvolijo se:
– Marjeta Marcon za predsednico skupščine,
– Rado Faleskini za namestnika predsednice skupščine,
– Jasna Kalšek in Milan Cerar za preštevalca glasov.
Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Slavko Alojz Keček iz Ormoža, ki je prisoten na zasedanju skupščine.
Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja skupščine.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2002 in poročilom nadzornega sveta družbe po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
sprejetim letnim poročilom za leto 2002 in
poročilom nadzornega sveta družbe.
Letno poročilo, revizijsko poročilo in poročilo nadzornega sveta, so dostopni družbenikom na sedežu družbe.
4. Odločitev o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2002 in o podelitvi
razrešnice po 282.a členu Zakona o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa: bilančni dobiček se v
celoti t.j. v višini 435,285.295,93 SIT, prenese v druge rezerve iz dobička.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe in
s tem potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2002.
5. Spremembe statuta družbe.
Predloga sklepa: skupščina sprejme
spremembe Statuta Talum, d.d., Kidričevo
v predloženi vsebini. S sprejemom sprememb je Statut družbe usklajen z določbami Zakona o gospodarskih družbah.
Spremembe Statuta so priloga in sestavni del tega sklepa.
Besedilo predlaganih sprememb Statuta
družbe je na vpogled v pravni službi družbe, na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška 10.
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Pogoj za udeležbo in odločanje na skupščini družbe je, da delničarji svojo udeležbo prijavijo v pisni obliki najpozneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine.
Gradivo, o katerem bo sklepala skupščina, je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan od 11. do 12. ure.
Talum, d.d., Kidričevo
uprava

Nasprotni predlog
Popravek
Uprava družbe Postojnska jama, turizem,
d.d., objavlja naslednjo spremembo nasprotnega predloga, objavljenega v Ur. l. RS, št.
49 z dne 30. 5. 2003: »namesto besed
Slovenska odškodninska družba, d.d. Ljubljana, kot podpisnika nasprotnega predloga
se spremeni tako, da se pravilno glasi: Uprava družbe Postojnska jama, turizem, d.d.
Uprava
Ob-95482
Uprava družbe Hotel Slon d.d. Ljubljana, Slovenska c. 34, na podlagi 286. in
288. člena ZGD objavlja prejeti
nasprotni predlog
k dnevnemu redu 9. redne skupščine
delničarjev, ki bo dne 10. 6. 2003 ob
12. uri v klubskih prostorih družbe.
Nasprotni predlog je podal delničar dr.
Niko Koritnik, Via Castelnuovo 21, Prato,
Italija in sicer k 2/B točki dnevnega reda
kakor sledi:
»od bilančnega dobička družbe, ki znaša 306,775.851,91 SIT, se uporabi za plačilo dividend 42,081.260 SIT, za plačilo nagrad 5,000.000 SIT in za plačilo minimalnega zneska dividend, to je 4% od osnovnega kapitala družbe, ki bi moral biti
izplačan za leto 2001 in je predmet izpodbojne tožbe pri Okrožnem sodišču v Ljubljani opr. št. V Pg 60/2002 znesek
23,608.000 SIT, tako, da ostane nerazporejenih 236,086.591,91 SIT«
Uprava družbe in nadzorni svet s podanim nasprotnim predlogom ne soglašata.
Hotel Slon d.d., Ljubljana
Ob-95505
Uprava Plame-pur d.d. Podgrad na podlagi Zakona o gospodarskih družbah sporoča delničarjem
nasprotni predlog
sklepa skupščine, sklicane za dne 26. 6.
2003:
Delničar Rado Tomažič iz Hrušice 97,
6244 Podgrad vlaga nasprotni predlog k 2.
točki dnevnega reda po katerem bi znašala
dividenda za leto 2002 150 SIT bruto na
delnico v znesku 103,019.700 SIT. Bilančni dobiček družbe znaša 327,789.000
SIT. Preostali bilančni dobiček v znesku
224,769.300 SIT pa ostane nerazdeljen,
oziroma se ga prenese v naslednje leto.
Obrazložitev: delničar Rado Tomažič meni, da predlagano izplačilo dividend omogoča samo poslovanje družbe, kot tudi bodoče napovedi poslovanja za prihodnje le-
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to. Prav tako samo izplačilo naj ne bi ogrozilo letošnjih, oziroma bodočih investicijskih
načrtov družbe Plama-pur d.d.
Stališče uprave in nadzornega sveta k
nasprotnemu predlogu: uprava in nadzorni
svet ne podpirata nasprotnega predloga.
Predlog ni v skladu s sprejeto dividendno
politiko, ki zagotavlja uravnoteženo rast dividend in dolgoročni razvoj in rast podjetja.
Plama-pur d.d.
uprava
Ob-95279
Uprava delniške družbe Klasje Celje d.d.,
s sedežem v Celju, Resljeva 16, objavlja
nasprotni predlog
sklepa delničarja k 4. točki 8. seje skupščine delniške družbe Klasje Celje d.d., sklicane za torek, 17. junija 2003, na sedežu
družbe v poslovnih prostorih uprave družbe
Resljeva 16, 3000 Celje, ob 13. uri.
Delničar Štih Zdravko, Kidričeva 43,
3250 Rogaška Slatina, daje nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda 8. seje skupščine delniške družbe Klasje Celje d.d., ki
je bila sklicana v Uradnem listu RS, št. 45 z
dne 16. 5. 2003, ki glasi:
Nasprotni predlog sklepa k 4. točki: na
predlog delničarja Štih Zdravka se sprejmejo predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe Klasje Celje d.d. v predloženem
besedilu uprave in nadzornega sveta, razen
v točki, ko govori o znižanju števila članov
nadzornega sveta. V veljavi ostajata še naprej 6.1 in 6.2 točki sedaj veljavnega statuta.
Obrazložitev: v skladu z določili tretje alinee drugega odstavka 288. člena ZGD,
uprava obrazložitve ne objavlja.
Stališče uprave in nadzornega sveta:
uprava in nadzorni svet ne soglašata s podanim nasprotnim predlogom delničarja.
Menita, da podan predlog za zmanjšanje
števila članov nadzornega sveta iz dosedanjih šestih članov na tri člane zagotavlja ustrezno strokovnost in racionalnost pri delovanju nadzornega sveta. Dokončno odločitev v zvezi z določitvijo članov nadzornega
sveta glede na predlagane spremembe statuta pa bodo opredelili s svojo odločitvijo
delničarji na zasedanju skupščine.
Klasje Celje d.d.
uprava – direktor
Matjaž Pavčič, univ. dipl. ekon.

Objava sklepov skupščin
Št. 2191
Ob-95339
Uprava delniške družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, na podlagi določb statuta
objavlja, da so bili na 9. skupščini delniške
družbe, ki je bila dne 27. maja 2003 v Ljubljani sprejeti naslednji sklepi:
I. Za predsednika skupščine se imenuje
gospod Leonardo F. Peklar, za preštevalca
glasov se imenujeta Jože Bajuk in Denis
Kostrevc.
II. Na predlog uprave in nadzornega sveta in s spremembami po nasprotnem predlogu, se ugotovljeni bilančni dobiček v višini 5.471,518.003,12 SIT v skladu z določbami 228., 274/a in 282. člena ZGD uporabi za:

1. izplačilo dividend delničarjem v znesku 700 SIT bruto na delnico oziroma
1,460.410.700) SIT,
2. izplačilo 12-članskemu nadzornemu
svetu družbe kot udeležbo na bilančnem
dobičku v bruto znesku 70,959.050,90
SIT, izplačljivo v delnicah družbe po povprečni tržni vrednosti delnice v prvem trimesečju leta 2003, ki znaša 40.131,80 SIT,
3. prenos v druge rezerve iz dobička v
znesku 1.970,074.126,11 SIT,
4. prenos v preneseni dobiček v znesku
1.970,074.126,11 SIT, o uporabi katerega
bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Za izplačila pod točkama 1 in 2 se uporabi preneseni dobiček iz leta 1997.
Družba bo izplačala dividende najkasneje
v 30 dneh po sprejemu sklepa na skupščini,
in sicer delničarjem, vpisanim v centralnem
registru pri KDD na dan 29. maja 2003, na
način, določen s sklepom uprave družbe.
V skladu s členom 282/a ZGD skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v poslovnem letu
2002.
III. Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2003 revizijsko družbo
Deloitte & Touche revizija, d.o.o., Ljubljana.
IV. Sprejme se spremembe in dopolnitve statuta, s spremembo firme in dejavnosti družbe Petrol, Slovenska naftna družba,
d.d., Ljubljana, po predlogu uprave in nasprotnem predlogu delničarjev.
V. Predsedniku in članom revizijskega
odbora nadzornega sveta družbe pripada
za vsako sejo revizijskega odbora enaka sejnina, kot jo prejemajo za posamezno sejo
predsednik oziroma člani nadzornega sveta
družbe Petrol, Slovenska naftna družba,
d.d., Ljubljana
VI. Skupščino družbe Petrol, d.d., Ljubljana se seznani, da je svet delavcev na
svoji 15. seji 8. oktobra 2002 v nadzorni
svet delniške družbe imenoval Mirana Obrezo za čas do izteka mandata ostalim članom nadzornega sveta – predstavnikom delavcev, to je do 20. februarja 2005.
Petrol, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Janez Lotrič

Izvršbe in
zavarovanja
In 2001/00433
IZ-5761
In 2001/01737
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. In 2001/00433
z dne 21. 1. 2002 ter sklepa o izvršbi, opr.
št. I 2001/11277 z dne 16. 11. 2001, je bil
dne 10. 3. 2003 opravljen v korist upnika
Kreator poslovni center d.o.o., Litijska 38,
Ljubljana ter upnika Lora d.o.o., Zaloška
163, Ljubljana, rubež stanovanja št. 28, v
neto izmeri 37,18 m2, ki se nahaja na naslovu Jakčeva 5, Ljubljana, last dolžnika Durjava Srečka, Jakčeva 5, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2003
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In 2003/00080
IZ-5762
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani z dne 3. 1. 2003, opr.
št. I 2002/15352, je bil dne 26. 3. 2003
opravljen v korist upnika Gospodar d.o.o.,
Krakovski nasip 4, Ljubljana, rubež stanovanja št. 2, v izmeri 41,69 m2, na naslovu
Ziherlova ul. 40c, Ljubljana, last dolžnika
Lampič Andreja, Ulica borcev za severno
mejo 68, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2003
In 2003/00113
IZ-6180
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani z dne 13. 12. 2002, opr.
št. I 2002/14829, je bil dne 11. 4. 2003
opravljen v korist upnika Standom d.o.o.,
Ane Ziherlove 6, Ljubljana, rubež stanovanja št. 2, v izmeri 64,34 m2, ki se nahaja v
pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Rašiška 11, v Ljubljani, last dolžnika Devič Dušana, Rašiška 11, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 4. 2003
Z 2002/00868
IZ-6186
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 769/2002 z dne 9. 8. 2002, v skladu s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2002/00868 z dne 7. 5. 2003, opravilo
rubež nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiško knjigo - poslovnega prostora št. 2.1.02,
v izmeri 55,89 m2, s pripadajočim prostorom GV 2.3 v izmeri 32,70 m2 (v hodniku),
namenjenim gostinskemu vrtu, poslovnega
prostora 2.1.15 v izmeri 181,06 m2, vse v
drugem nadstropju TPC City Maribor, parkirnega mesta št. 3, v četrti kleti podzemne
garaže objekta, s pripadajočo reklamno tablo št. 25 (na spodnjem robu konzolnega
dela zahodne fasade v velikosti 370 x 90
cm) in št. 59A (na spodnjem robu konzolnega dela južne fasade v velikosti 490 x 90
cm), s pripadajočim solastniškim deležem
na skupnih prostorih, delih in napravah stavbe ter zemljišča parc. št. 1771, v k.o. Maribor Grad, na katerem stoji objekt, last dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe št.
135-017/176-96-1, sklenjene s prodajalcem SKB Investicijsko podjetje d.o.o. Ljubljana, ter aneksov k tej pogodbi (št. 1-4), v
zavarovanje denarne terjatve upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., v višini
1,089.000 EUR s pp in 52,000.000 SIT s
pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 5. 2003
Z 02/00109
IZ-6173
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Slovenski Bistrici z dne 27. 5. 2002, opr.
št. Z 02/00109, je bila ustanovljena na
stanovanju št. MS 1 v izmeri 46,30 m2 in
neizdelani mansardi v izmeri 85 m2, v objektu na naslovu Špindlerjeva ulica 2e v
Slovenski Bistrici, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah, ki služijo stanovanjski hiši kot celoti in na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše, stoječe na parceli

št. 1306/16, pripisana z.k. vl. št. 2315,
k.o. Slovenska Bistrica, za katero v zemljiški knjigi še ni izvedena etažna lastnina in
katerega lastnik je dolžnik in zastavitelj Gregor Muc, rojen 6. 2. 1971, stanujoč Ul.
Drine Gorišek 3, Limbuš, do celote, na
temelju prodajne pogodbe z dne 28. 9.
1998 in prodajne pogodbe z dne 9. 5.
2002, s katerim je bila dogovorjena ustanovitev zastavne pravice v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, za zavarovanje upničine
denarne terjatve v višini 31.660 EUR s pripadki v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan plačila oziroma izterjave.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 3. 6. 2002
IZ-95445
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1626/2003 z dne
28. 5. 2003, je bilo stanovanje št. 16 v
izmeri 65,01 m2, v 2. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Regentova 4, Maribor,
last zastavitelja Mirana Grosa, Regentova
4, Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o
prodaji
stanovanja
št.
2327/1-06/92 z dne 17. 12. 1992, sklenjene s Slovenskimi železnicami p.o., Kolodvorska 11, Ljubljana, kot prodajalcem, v
korist upnice BKS – leasing, d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 27.500 EUR v tolarski
protivrednosti, pripadki.
IZ-95448
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV 1654/2003 z dne
29. 5. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 2, s kabinetom v skupi izmeri 60,45 m2,
v pritličju večstanovanjskega bloka na Borštnikovi ulici št. 128, v Mariboru, ki stoji na
parc. št. 1375/9 k.o. Spodnje Radvanje,
kateremu pripada tudi izključna pravica do
kletnega boksa št. 2 v izmeri 8,50 m2, last
Rutnik Miroslava, na podlagi prodajne pogodbe z dne 3. 8. 1994, sklenjene z Eriko
Lakoše – Michelitsch kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice BKS – leasing,
d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.000
EUR s pripadki.
IZ-95586
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV 1656/2003 z dne
29. 5. 2003, je bilo dvosobno stanovanje s
kabinetom v skupi izmeri 60,45 m2, v pritličju večstanovanjskega bloka na Borštnikovi
ulici št. 128, v Mariboru, ki stoji na parc. št.
1375/9 k.o. Spodnje Radvanje, kateremu
pripada tudi izključna pravica do kletnega
boksa št. 2 v izmeri 8,50 m2, last zastavitelja Rutnik Miroslava, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 3. 8. 1994, sklenjene z Eriko Lakoše – Michelitsch kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice BKS – leasing,
d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.000
EUR s pripadki.
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IZ-95587
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 428/03
z dne 29. 5. 2003, je bilo stanovanje z
oznako 1/A, ki se nahaja v pritličju večstanovanske hiše V Dobje 4, v Ribnem, v skupni izmeri 102,51 m2, z zemljiščem - atrijem
v izmeri 142,83 m2 in garažo št. 1 v izmeri
21 m2, vse stoječe na parc. št. 71/4 in
parc. št. 71/6 k.o. Ribno, in ki obsega predprostor v izmeri 3,37 m2, hodnik v izmeri
10,62 m2, kopalnico v izmeri 5,84 m2, WC
v izmeri 1,80 m2, spalnico v izmeri
11,66 m2, spalnico v izmeri 11,49 m2, kabinet v izmeri 3,36 m2, vetrolov v izmeri
3,15 m2, kuhinjo, jedilnico, dnevno sobo v
skupni izmeri 36,78 m2, balkon v izmeri
11,10 m2 in klet v izmeri 3,34 m2, last zastaviteljice Kokelj Janke, V Dobje 4, Ribno, na
podlagi prodajne pogodbe št. 1/A z dne
15. 5. 1997, dodatka k tej pogodbi z dne
10. 3. 1998 in prodajne pogodbe št.
R-77/99 z dne 22. 11. 2000, vse sklenjeno med zastaviteljem kot kupcem in Alpdom, Inženiring, d.d., Radovljica, 4240
Radovljica, kot prodajalcem, zastavljeno v
korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 103.000 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
IZ-95588
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 430/03
z dne 29. 5. 2003, je bilo stanovanje št. 4
v skupni izmeri 25,63 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta Toneta
Tomšiča 69, Jesenice, parc. št. 1321/7,
vl. št. 1010 k.o. Jesenice, ki obsega eno
sobo, kuhinjo, kopalnico z WC, predsobo,
balkon in kletne prostore v velikosti 3 m2,
last zastaviteljice Omerbašić Ajše, Draga
15, Škofja Loka, na podlagi kupne pogodbe z dne 20. 5. 2003, sklenjene z prodajalko Martino Cizel iz Radovljice, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem
v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 18.600 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
IZ-95589
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira
Košaka, opr. št. SV 1053/03 z dne 29. 5.
2003, je bila garsonjera z oznako B.A3, v
skupni izmeri 43,46 m2, s pripadajočo shrambo v izmeri 4,28 m2, ki se nahaja v mansardi
objekta V – 7 (Vrtnarija 2), stoječega na parc.
št. 2699/123, k.o. Vrhnika, last dolžnice Sabine Sedlak, na podlagi prodajne pogodbe
št. 218/2002-6 z dne 9. 12. 2002, dodatka
št. 467/2003-6 k cit. prodajni pogodbi z dne
16. 5. 2003 in dodatka št. 380/2003-6 k cit.
prodajni pogodbi z dne 23. 4. 2003, sklenjenih s prodajalcem Gradbeno podjetje Grosuplje d.d., zastavljeno v korist upnice Volksbank
- Ljudske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 42.400 EUR, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, s pripadki.
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IZ-95590
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1055/03 z dne 29. 5.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 25, v
skupni izmeri 60,70 m2, v 4. nadstropju, s
pripadajočim enako oštevilčenim kletnim prostorom, oboje v stanovanjski hiši na naslovu
Jamova 64, Ljubljana, stoječi na parc. št.
1689 k.o. Vič, last dolžnika Jožeta Bajuka in
zastaviteljice Katje Rihar Bajuk, vsakega do
1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 4. 4. 2003, sklenjene s prodajalcem
Andrejem Bergantom, zastavljeno v korist
upnice Volksbank - Ljudske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
50.000 EUR, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije, s pripadki.
IZ-95591
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1062/03 z dne
30. 5. 2003, je bilo trisobno stanovanje št.
01 v skupni površini 80,02 m2 v pritličju
stanovanjske hiše na naslovu Ulica Vide Janežičeve 03, Ljubljana, stoječe na parc. št.
738/1, vl. št. 550 k.o. Štepanja vas, last
Nebojše Ribač, Ulica Vide Janežičeve 3,
Ljubljana, na podlagi darilne pogodbe z dne
30. 4. 2003, sklenjene z darovalko Milanko Ribač, Ulica Vide Janežičeve 03, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2,600.000 SIT
s pripadki in za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,700.000 SIT s pripadki.
IZ-95594
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1072/03 z dne
30. 5. 2003 je bilo trisobno stanovanje št.
13 oznake 3S, površine 77,78 m2, v III.
nadstropju stanovanjsko-poslovnega objekta št. 1A na naslovu Kotnikova 12, v Ljubljani, stoječega na parc. št. 2933, 2939 in
2936 k.o. Tabor, last Dejana Stankova, Partizanska 3 A, Koper in Tee Pale, Mihaele
Škapinove 10, Sežana, na podlagi kupoprodajne pogodbe za stanovanje št. 13, III.
nadstropje, na Kotnikovi 12, Ljubljana, z dne
30. 4. 2003, sklenjene s prodajalcem Antonom Slapernikom, Borisa Kalina 14, Nova Gorica, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,500.000
SIT s pripadki in za zavarovanje denarne
terjatve v višini 5,500.000 SIT s pripadki.
IZ-95595
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1084/03 z dne 2. 6.
2003, je bila poslovna enota št. 3 v izmeri
190,30 m2, v pritličju poslovno-trgovskega
centra na naslovu Tbilisijska 59, Ljubljana,
stoječega na parc. št. 500/3 in 500/4 k.o.
Trnovsko predmestje, last Marka Zavrla iz
Ljubljane in Alenke Murko Zavrl iz Lucije,
na podlagi prodajne pogodbe št. 06/96 z
dne 12. 11. 1996, sklenjene s prodajalcem
Investplan d.o.o., Pod hribom 55, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Hausmannstätten reg.G.m.b.H., Grazer Strasse 6, 8071 Hausmannstätten, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 120.000 EUR s pripadki.
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IZ-95596
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 440/03
z dne 30. 5. 2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 7, v skupni izmeri 55,20 m2, v 1.
nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Rusjanov trg 4, (prej Marinkov trg 5) v
Ljubljani, ki leži na parc. št. (prej 1050),
sedaj 1732 k.o. Slape, last zastavitelja Tomše Janka, Rusjanov trg 4, 1000 Ljubljana,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
0403-S-36/1-1118/91 z dne 18. 11. 1991,
med Republiko Slovenijo kot prodajalko in
zastaviteljem kot kupcem, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 80.000 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
IZ-95597
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 639/2003 z dne
2. 6. 2003, je bila nepremičnina, ki predstavlja poslovni prostor z oznako B23 v
izmeri 88,60 m2, v drugem nadstropju poslovnega objekta Center, stoječega na parc.
št. 436, 437 in 438, vpisanem pri zemljiškoknjižnem vložku številka 45, k.o. Ravne,
kar je razvidno iz originalne kupoprodajne
pogodbe (brez številke) z dne 1. 4. 2003,
sklenjene med Gradbeništvo Igerc, Miran
Igerc s.p., Ravne na Koroškem, kot prodajalcem in Dr. Stoma. Kobolt, zobna ambulanta d.o.o., Čečovje 005, Ravne na Koroškem, kot kupcem, zastavljena v korist upnice Abanke Vipa d.d. Ljubljana, Glavna podružnica Maribor, Cankarjeva 6/b, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
150.000 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan koriščenja posojila, s pripadki.
IZ-95598
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljubljane, opr. št. SV 1010/03 z dne 2. 6.
2003, je bilo enoinpolsobno stanovanje št.
63, v skupni izmeri 46,03 m2, ki se nahaja
v IX. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kvedrova 7, Ljubljana, last zastaviteljice
Milene Sladič, roj.2. 9. 1939, Kvedrova cesta 7, Ljubljana, zastavljeno v korist upnika
Okanović Osmana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 24.024 EUR s pripadki.
IZ-95600
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. 749/03 z dne 2. 6. 2003, je
bilo zastavljeno enosobno stanovanje št. 1,
v izmeri 35,60 m2, ki se nahaja v pritličju
stanovanjske hiše v Ljubljani, Belokranjska
1, stoječi na parc. št. 1406, vpisani v vl. št.
1564 k.o. Bežigrad, s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na skupnih
delih, prostorih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču, last dolžnikov in zastaviteljev Erike Krašovec in Bogdana Krašovca,
na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 26. 4. 2002, s prodajalko Polono
Vodišek, in sicer v korist upnika Fantasy

Invest, finance in posredovanje, d.o.o., s
sedežem in poslovnim naslovom Velenje,
Kardeljeva ploščad 10, matična številka
1482025, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 4,300 EUR s pripadki.
IZ-95601
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1680/2003 z dne 30.
5. 2003, je bilo dvosobno stanovanje tipa
A, št. 50, v izmeri 62,85 m2, v VIII. nadstropju objekta na naslovu Glinškova ploščad
16, Ljubljana, parc. št. 1008 in 1003, k. o.
Ježica, v solasti zastaviteljev Zimic Iztoka in
Omahne Milene, vsakega do 1/2, na podlagi sporazuma, opr. št. SV 1530/99 z dne
23. 12. 1999, in kupoprodajne pogodbe z
dne 14. 4. 2003, zastavljeno v korist upnice BKS – leasing, d.o.o., Komenskega 12,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini EUR 19.000 v tolarskim protivrednosti, s pripadki.
IZ-95602
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1681/2003 z dne
30. 5. 2003, je bil poslovno – stanovanjski
prostor v pritličju št. F1, na naslovu Ljubljana, Ul. Lili Novy 34, v izmeri 82,30 m2, s
pripadajočim atrijem na parc. št. 2033/14
k.o. Dobrova in na parc. št. 2033/12 k.o.
Dobrova in garaže v izmeri 14 m2, stoječe
na parc. št. 2033/4 k.o. Dobrova, last Petrina Petra, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 5. 2003, sklenjene z Eurometall d.o.o. kot prodajalcem, zastavljeno v
korist upnice Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Paulitschgasse 5 -7, Celovec, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 405.000 EUR s
pripadki.
IZ-95603
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 658/2003 z dne
29. 5. 2003, je stanovanje št. 15/III v izmeri 49,79 m2, s kletjo v izmeri 5,40 m2, v hiši
v Mariboru, Ljubljanska 41, ki stoji na parc.
št. 1630 k.o. Tabor, last Kurnik Marije, stanujoče Maribor, Ljubljanska 41, na temelju
kupoprodajne pogodbe št. 289 z dne 12. 7.
1993, in njenega aneksa z dne 12. 12.
1997, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 13.730 EUR
s pp., v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan plačila oziroma izterjave.
IZ-95623
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 543/03 z dne 30. 5.
2003, je bilo enosobno stanovanje št. 5 v I.
nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru,
Frankolovska 8, v skupni izmeri 38,96 m2,
od tega s pripadajočim kletnim prostorom
površine 1,80 m2, pridobljeno s kupoprodajno pogodbo z dne 29. 1. 1992, sklenjeno s prodajalcem TAM Maribor, družba za
upravljanje in financiranje podjetij d.d., Maribor, Ptujska c. 184 in Mohorič Srečkom
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in Mohorič Nadico, oba iz Maribora, Frankolovska 8, zastavljeno v korist upnice Raiffeinsenbank Riegersburg - Breitenfeld, registrirane zadruge z omejenim jamstvom iz
Republike Avstrije, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 13.490,72 EUR s pripadki.
IZ-95624
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka 406/03
z dne 3. 6. 2003, so bila stanovanja:
– stanovanje številka 16 v Radencih, Kidričevo naselje 7, v III. nadstropju stanovanjske hiše, v skupni izmeri 28,70 m2,
– stanovanje številka 20, v Radencih, Kidričevo naselje 7, v IV. nadstropju stanovanjske hiše, v skupni izmeri 28,70 m2,
– pomožni prostor v Radencih, Kidričevo naselje 7, v večstanovanjski hiši, v skupni izmeri 7,46 m2,
– pomožni prostor v Radencih, Kidričevo naselje 1, v večstanovanjski hiši, v skupni izmeri 31,40 m2,
ki jih je zastavna dolžnica Radenska –
Ekoss Radenci d.o.o. pridobila po kupoprodajni pogodbi z dne 14. 4. 2003, sklenjene s prodajalko Radenska d.d. Radenci;
– stanovanje številka 10 v Radencih, Kidričevo naselje 3, v II. nadstropju stanovanjske hiše, v skupni izmeri 50,60 m2,
– stanovanje številka 11 v Radencih, Kidričevo naselje 3, v II. nadstropju stanovanjske hiše, v skupni izmeri 32,20 m2,
ki jih je zastavna dolžnica Radenska –
Ekoss Radenci d.o.o. pridobila po kupoprodajni pogodbi z dne 14. 4. 2003, sklenjene s prodajalko Radenska d.d. Radenci;
– stanovanje številka 4 v Radencih, Gregorčičeva 4, v pritličju stanovanjske hiše, v
skupni izmeri 19,60 m2,
– stanovanje številka 7 v Radencih, Gregorčičeva 4, v I. nadstropju stanovanjske
hiše, v skupni izmeri 55,70 m2,
– stanovanje številka 16 v Radencih,
Gregorčičeva 4, v IV. nadstropju stanovanjske hiše, v skupni izmeri 54,60 m2,
– stanovanje številka 8 v Radencih, Gregorčičeva 4, v II. nadstropju stanovanjske
hiše, v skupni izmeri 54,50 m2,
– stanovanje številka 20 v Radencih,
Gregorčičeva 4, v IV. nadstropju stanovanjske hiše, v skupni izmeri 54,60 m2,
– stanovanje številka 16 v Radencih,
Gregorčičeva 2, v III. nadstropju stanovanjske hiše, v skupni izmeri 55,50 m2,
ki jih je zastavna dolžnica Radenska –
Ekoss Radenci d.o.o. pridobila po kupoprodajni pogodbi z dne 14. 4. 2003, sklenjene s prodajalko Radenska d.d. Radenci;
– stanovanje številka 5 v Radencih, Titova cesta 13, v II. nadstropju stanovanjske
hiše, v skupni izmeri 41 m2,
– stanovanje številka 1 v Radencih, Titova cesta 9, v pritličju stanovanjske hiše, v
skupni izmeri 27,80 m2,
ki jih je zastavna dolžnica Radenska –
Ekoss Radenci d.o.o. pridobila po kupoprodajni pogodbi z dne 16. 4. 2003, sklenjene s prodajalko Radenska d.d. Radenci;
– stanovanje številka 3 v Radencih, Kidričevo naselje 4, v pritličju stanovanjske
hiše, v skupni izmeri 22,30 m2,
– stanovanje številka 17 v Radencih, Kidričevo naselje 4, v IV. nadstropju stano-

vanjske hiše, v skupni izmeri 25,70 m2,
– stanovanje številka 4 v Radencih, Kidričevo naselje 4, v pritličju stanovanjske
hiše, v skupni izmeri 42,90 m2,
– stanovanje številka 7 v Radencih, Kidričevo naselje 4, v I. nadstropju stanovanjske hiše, v skupni izmeri 44,40 m2,
– stanovanje številka 5 v Radencih, Kidričevo naselje 4, v I. nadstropju stanovanjske hiše, v skupni izmeri 25,70 m2,
– stanovanje številka 6 v Radencih, Kidričevo naselje 4, v I. nadstropju stanovanjske hiše, v skupni izmeri 55,70 m2,
ki jih je zastavna dolžnica Radenska –
Ekoss Radenci d.o.o. pridobila po kupoprodajni pogodbi z dne 16. 4. 2003, sklenjene s prodajalko Radenska d.d. Radenci;
– stanovanje v Murski Soboti, Stara ulica 20, v večstanovanjski hiši, v skupni izmeri 38,73 m2,
– stanovanje številka 1 v Murski Soboti,
Lendavska ulica 51, v pritličju stanovanjske
hiše, v skupni izmeri 37,02 m2,
– stanovanje številka 10 v Murski Soboti, Lendavska 35a, v mansardi stanovanjske
hiše, v skupni izmeri 41,93 m2,
– stanovanje številka 18 v Murski Soboti, Lendavska 45b, v mansardi stanovanjske
hiše, v skupni izmeri 30,96 m2,
ki jih je zastavna dolžnica Radenska –
Ekoss Radenci d.o.o. pridobila po kupoprodajni pogodbi z dne 14. 4. 2003, sklenjene s prodajalko Radenska d.d. Radenci;
– stanovanje številka 11 v Ljutomeru, Fulneška 6, v II. nadstropju stanovanjske hiše,
v skupni izmeri 47,91 m2,
ki ga je zastavna dolžnica Radenska –
Ekoss Radenci d.o.o. pridobila po kupoprodajni pogodbi z dne 14. 4. 2003, sklenjene s prodajalko Radenska d.d. Radenci;
– stanovanje številka 22 v Radencih, Kidričevo naselje 9, v IV. nadstropju stanovanjske hiše, v skupni izmeri 25 m2,
– stanovanje številka 7 v Radencih, Kidričevo naselje 9, v II. nadstropju stanovanje hiše, v skupni izmeri 25 m2,
ki jih je zastavna dolžnica Radenska –
Ekoss Radenci d.o.o. pridobila po kupoprodajni pogodbi z dne 14. 4. 2003, sklenjene s prodajalko Radenska d.d. Radenci;
– stanovanje – vrstna hišica številka 20
v Radencih, Gregorčičeva 39, v skupni
izmeri 67,40 m2,
ki jih je zastavna dolžnica Radenska –
Ekoss Radenci d.o.o. pridobila po kupoprodajni pogodbi z dne 10. 4. 2003, sklenjene s prodajalko Radenska d.d. Radenci;
zastavljena v korist upnice Radenska
d.d. Radenci, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 27,000.000 SIT, s
pripadki.
IZ-95625
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 329/2003 z dne
3. 6. 2003, je bilo dvosobno stanovanje št.
5, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske zgradbe na naslovu Frankovo naselje 66, Škofja Loka, v izmeri 58,70 m2, ki
obsega kuhinjo v izmeri 18,70 m2, sobo v
izmeri 12,30 m2, sobo v izmeri 12,10 m2,
predsobo v izmeri 7,40 m2, WC in kopalnico v izmeri 4,40 m2, klet v izmeri 2,90 m2,
balkon v izmeri 0,90 m2, s pripadajočim
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solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih in napravah objekta ter solastniškim
deležem na zemljišču, ki je last Marije Žunić,
Frankovo naselje 66, Škofja Loka, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
8. 12. 1992 s prodajalko Republiko Slovenijo, ki jo je po pooblastilu št.
310-03/91-15/2-8 z dne 5. 11. 1991, zastopal direktor Centra slepih in slabovidnih
dr. Antona Kržišnika Škofja Loka, Janez
Kos, ter izjave Centra slepih in slabovidnih
Škofja Loka z dne 8. 5. 2003, ki ga je
zastopal direktor Boris Koprivnikar, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, z zaznambo neposredne izvršljivosti, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.746,92
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan sklenitve kreditne pogodbe, kar znaša
6,000.000 SIT, s pp.
IZ-95626
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1710/2003 z dne
3. 6. 2003, je bilo stanovanje št. 4, v II.
nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Dunajska c. 41, parc. št. 2062/1, k.o. Bežigrad, v izmeri 114,45 m2, v solasti zastaviteljev Tomaža Bajuka, Dunajska 149, Ljubljana in Melite Telme Bajuk, Slovenčeva
127, Ljubljana, vsakega do 1/2, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 22. 4. 2003, sklenjene z Marijo Jemec, Vilvordehřj 8, Charlottenlund, Danska, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Volksbank – Ljudske
banke d.d., Dunajska 128A, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
103.600 EUR v tolarski protivrednosti, s
pripadki.
IZ-95627
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1736/2003 z dne
4. 6. 2003, je bilo triinpolsobno stanovanje
št. 10, v izmeri 102,74 m2, v II. nadstropju
stanovanjskega bloka na Grablovičevi 26 v
Ljubljani, last zastavitelja Jovandić Črtomirja, na podlagi darilne pogodbe z dne 22. 5.
2003, sklenjene z Jovandić Djurom, Grablovičeva 26, Ljubljana, kot darovalcem, zastavljeno v korist upnice Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Paulitschgasse 5-7, Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 54.000
EUR s pripadki.
IZ-95628
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 1025/03 z dne 4. 6.
2003, je bilo stanovanje v skupni izmeri
90,70 m2, ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Župančičeva ulica 12, stoječe na parc. št. 413, vl. št. 544,
k.o. Ajdovščina, last zastaviteljice Branke
Majde Hribar, zastavljeno v korist upnika
Švigelj Karla, za zavarovanje denarne terjatve v višini 11.348 EUR s pripadki.
IZ-95629
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
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Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV
449/03 z dne 3. 6. 2003, je bilo trisobno stanovanje št. 14, v 4. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Clevelandska 17A, Ljubljana, v izmeri 84,02 m 2, ki
stoji na parc. št. 1527/1, vl. št. 276, k.o.
Nove Jarše, zemljiške knjige Okrajnega
sodišča v Ljubljani, last zastaviteljice Milojke Ljubenović, na podlagi prodajne pogodbe št. 1291/02-SM, sklenjene dne
14. 7. 1993 z RS, Ministrstvom za obrambo, ter aneksa k njej z dne 12. 5. 2003,
zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
114.500 EUR, v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
IZ-95630
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger
iz Maribora, opr. št. SV 554/03 z dne
3. 6. 2003, je bilo stanovanje v skupni
izmeri 72,68 m2, v prvem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Ulica heroja
Šlandra 21, v Mariboru, stoječe na parc.
št. 213, k.o. Maribor – Grad, katerega
lastnika sta Podaj Jože in Podaj Metka,
vsak do 1/2 od celote, na podlagi prodajne pogodbe št. 4383/93 z dne 22. 10.
1993, aneksa k tej pogodbi z dne 19. 4.
1999 in aneksa z dne 17. 3. 2000, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank
Eberndorf registrierte G.m.b.H., Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
24.000 EUR, kar znaša preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
podpisa
tega
notarskega
zapisa
5,595.072 SIT s pripadki.
IZ-95708
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-292/03 z dne
4. 6. 2003, je bila nepremičnina, ki v
naravi predstavlja do podaljšane tretje
gradbene faze izdelan poslovni prostor v
izmeri 50,20 m2, ki je označen s številko
B 13 in se nahaja v pritličju objekta B, v
kompleksu Trgovsko poslovnega centra
Bršljin v Novem mestu, s pripadajočim deležem funkcionalnega zemljišča in deležem na skupnih prostorih, delih in napravah zgrajenega na parc. št. 293/1 vpisane v vl. št.1357, k.o Novo mesto in parc.
št. 295 in 290, vpisane v vl. št.1359, k.o
Novo mesto, last zastaviteljice Liljane
Vučković, Novo mesto, Jakčeva ulica 11,
zastavljeno v korist upnice Mladinske knjige trgovine d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 29, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 2,000.000 SIT s pripadki.
IZ-95709
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka
SV 669/03-1 z dne 4. 6. 2003, je bil
apartma številka B-23 v izmeri 43,93 m2
neto površine oziroma 50,69 m2 bruto površine; kar predstavlja 15,02/100 delov
objekta v sklopu zdraviliško rekreativnega
kompleksa Radenske v Banovcih, zgraje-
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nega na parceli številka 902/9, pripisani
zemljiškoknjižnemu vložku številka 342,
katastrska občina Grlava, kar v naravi
predstavlja apartmajski objekt “B”; last
dolžnika – zastavitelja Hixon, d.o.o, do
celote na podlagi prodajne pogodbe z dne
19. 7. 2002, sklenjene med njim kot kupcem in med GIC Gradnje d.o.o. kot prodajalcem, zastavljen v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
6,600.000 SIT s pripadki.
IZ-95710
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 1027/03 z dne 4. 6.
2003, je bilo stanovanje št. 2, ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanjske hiše v
Ljubljani, Medvedova ulica 18, v skupni
izmeri 43,99 m 2, last dolžnika Divović Slaviše, roj. 14. 3. 1978, Medvedova cesta
18, Ljubljana, zastavljeno v korist upnika
Okanović Osmana, Ulica bratov Babnik
77, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.280 EUR v tolarski protivrednosti s pripadki.
IZ-95711
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 527/03 z dne 4. 6.
2003, je bilo zastavljeno stanovanje z oznako 304, v 3. etaži stanovanjsko-poslovnega objekta Vidovo, ki leži na parc. št.
430/1, parc. št. 430/2 in parc. št.
434/6, vse k.o. Šentvid, v skupni izmeri
37,88 m2, s shrambo št. 18 v 2. kleti ter
parkirnim mestom št. 209 v 2. kleti, ki je
last zastaviteljice Jasne Mihelj, EMŠO
0609967505050, Pod Sedovnikom 19,
Sežana, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 27/2003-KP DN 20023/mp, sklenjene dne 11. 3. 2003 s prodajalcem Givo, Družba za gradnjo, inženiring in vodenje investicij d.o.o., Ljubljana, Dvorec Sela, Zaloška 69, Ljubljana. Stanovanje je
zastavljeno v korist upnice SKB banke
d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št.
5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,240.000 SIT s pripadki.
IZ-95712
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 528/03 z dne 4. 6.
2003, je bilo zastavljeno stanovanje z oznako 308, v 3. etaži stanovanjsko-poslovnega objekta Vidovo, ki leži na parc. št.
430/1, parc. št. 430/2 in parc. št.
434/6, vse k.o. Šentvid, v skupni izmeri
30,75 m2, s shrambo št. 17 v 2. kleti ter
parkirnim mestom št. 208 v 2. kleti, ki je
last zastaviteljice Spomenke Mihelj, EMŠO 1601950505181, Pod Sedovnikom
19, Sežana, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 28/2003-KP DN 20023/mp,
sklenjene dne 11. 3. 2003, s prodajalcem Givo, Družba za gradnjo, inženiring
in vodenje investicij d.o.o., Ljubljana, Dvorec Sela, Zaloška 69, Ljubljana. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, matična
št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,690.000 SIT s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 15/2003-6
S-95289
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 15/2003 z dne 27. 5. 2003 začelo stečajni postopek nad dolžnikom W.A.M. TRICOTS, proizvodnja tekstila in trgovina
Črnomelj d.o.o., Belokranjska 28/a, Črnomelj, matična številka 5739667, šifra dejavnosti 17.720.
Za stečajnega upravitelja je določen Martin Drgan, dipl. ek., Cesta brigad 5, Novo
mesto.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Prijavo je treba vložiti
v skladu z določili 137. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni
list RS, št. 67/93, 8/96 – odl. US, 39/97
in 52/99) v dveh izvodih z dokazili in kolkovano s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
1. 10. 2003 ob 9. uri v sobi 108 tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 5. 2003.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 27. 5. 2003
St 2/2003
S-95290
To sodišče je s sklepom št. St 2/2003 z
dne 26. 5. 2003 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Autotop & Racing Podjetje za avto moto tehniko, trgovino, zastopstvo, šport in marketing Sevnica d.o.o., Dolenji Boštanj
56d, Sevnica, matična številka 5316022.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 5. 2003
St 5/2003
S-95291
To sodišče je s sklepom št. St 5/2003 z
dne 26. 5. 2003 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnico Okrepčevalnica Mojca, Mojca Junko s.p., Dolnja Pirošica 3a, Cerklje ob Krki, matična
številka 5311370, šifra dejavnosti 2101.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 5. 2003
St 19/2002
S-95292
To sodišče je s sklepom št. St 19/2002
z dne 26. 5. 2003 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj za-
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ključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Unipol Trgovina in proizvodnja Kostanjevica na Krki d.o.o., Dobe 6, Kostanjevica na Krki, matična številka 5566525.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 5. 2003
St 77/2003
S-95293
To sodišče je s sklepom St 77/2003
dne 23. 5. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom SIZIF d.o.o., Radio cesta
12, Domžale, matična številka 5345022.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Simona Goriup, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 24. 9. 2003 ob 12.15, soba 307/A
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 5. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2003
St 192/2002
S-95294
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 192/2002 z dne 26. 5. 2003 zaradi umika predloga ustavilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Logeti d.o.o., Čabranska 7, Cerknica.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2003
St 216/2002
S-95295
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom IMP SKIP d.d., Mengeš,
Gorenjska cesta 20, za dne 26. 6. 2003
ob 12. uri v sobi 368/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2003
St 2/2002
S-95336
Zaradi umika predloga za začetek postopka prisilne poravnave nad dolžnikom
Coast Finance, Trgovina in storitve
d.o.o. Koper, Vojkovo nabrežje 38, Koper, se postopek prisilne poravnave, ki se
je začel na podlagi sklepa poravnalnega senata, opr. št. St 2/2002 z dne 21. 3. 2002,
ustavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 1. 2003

St 120/2002
S-95337
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 120/2002 dne 22. 5. 2003 zaključilo
likvidacijski postopek nad dolžnikom Stanovanjska zadruga Brdo, z.o.o. – v likvidaciji, Cesta na Brdo 117, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Ugotovi se, da je bil preostanek likvidacijske mase razdeljen lastnikom Vasiliju Prešernu, Branetu Janežiču, Andreju Osojniku,
Jožetu Puklu in Mariji Horvat, vsakemu po
19.523 SIT.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2003
St 236/2002
S-95338
S sklepom tega sodišča opr. št.
St 236/2002 z dne 9. 5. 2003 je bila potrjena prisilna poravnava nad dolžnikom
HART družba za proizvodnjo izdelkov iz
lesa, gradnjo objektov, inženiring in trgovino d.o.o., Maribor, Puhova ulica 18.
Terjatve upnikov so razvrščene v 3 razrede, in sicer:
1. razred – terjatve upnikov z ločitvenimi
pravicami, za katere se položaj tudi po potrditvi načrta finančne reorganizacije ne spremeni;
2. razred – terjatve vseh ostalih upnikov,
razen tistih, na katere prisilna poravnava ne
vpliva in tistih, ki terjatve konvertirajo v lastniški delež, in ki se poplačajo v enem letu
od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave v višini 20% z obrestmi po 8%
nominalni letni obrestni meri, izračunani po
linearnem izračunu, ki tečejo od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave do plačila;
3. razred – terjatve, ki jih bodo upniki
spremenili (konvertirali) v lastniške deleže.
Seznami upnikov z ugotovljenimi terjatvami in zmanjšanimi zneski so sestavni del
sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 23. 5. 2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 5. 2003
St 37/2003-10
S-95519
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 37/2003 sklep z dne 29. 5.
2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Stojanac Mirko s.p. “Kovinovarilstvo”, Gosposka ul. 7, Celje (matična številka: 1237250).
Odslej se firma glasi: Stojanac Mirko
s.p., “Kovinovarilstvo”, Gosposka ul. 7, Celje (matična številka: 1237250) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. Vis, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
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ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev
ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsoteprijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na žiro račun 011001000339014 (sklic na št. 11-421537110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. septembra 2003 ob 10.30 v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 29. 5.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 5. 2003
St 8/2003-26
S-95521
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 8/2003 sklep z
dne 28. 5. 2003:
Poravnalni senat na podlagi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih
terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL, v skladu z določili 52. člena ZPPSL razpisuje narok za prisilno poravnavo med dolžnikom:
Ingrad VNG, d.d., Družba za visoke in
nizke gradnje, Lava 7, Celje, ki bo dne
2. julija 2003 ob 14. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču
v sobi št. 123/a, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu; upniki – pravne
osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da
jo je podpisal zakoniti zastopnik oziroma
oseba, pooblaščena za zastopanje upnika.
Pri glasovanju se bodo štele samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat prejel do
zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 5. 2003
St 17/2003-5
S-95523
1. Z dnem 29. 5. 2003 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Gostilna Horvat-Lovenjak, Horvat Frida s.p. Polana
40, 9201 Puconci.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku 2 mesecev po objavi
tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi je
potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar največ
v vrednosti 2.000 točk. Vsi dokazi morajo
biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača se
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taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega
odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 15. 9. 2003 ob 13. uri, pri tem sodišču
v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 29. 5. 2003 nabit na oglasno
desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 5. 2003
St 160/2002-35
S-95525
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 160/2002 z dne 26. 5. 2003 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom ROHE Trgovina in storitve d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ulica Pohorskega bataljona 14,
ker premoženje, ki je prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka 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, Sodna ulica
14, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 5. 2003
St 10/94
S-95533
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 10/94 dne 22. 5. 2003 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Cedam,
d.o.o., Ljubljanska 59, Domžale.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2003
St 147/2001
S-95534
To sodišče razpisuje narok za ustavitev
in narok za glasovanje o prisilni poravnavi v
postopku prisilne poravnave nad dolžnikom
IMP TEN d.d., Vojkova 58, Ljubljana, za
dne 2. 7. 2003 ob 10.30 v sobi 307 tega
sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2003
St 21/2002
S-95539
To sodišče je s sklepom št. St 21/2002
z dne 23. 4. 2003 potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom Berex International
trgovina, uvoz-izvoz, zastopstvo, d.o.o.,
Jesenice na Dolenjskem 9b, Jesenice
na Dolenjskem.
Na podlagi potrjene prisilne poravnave
so terjatve upnikov razdeljene na razrede:
1. razred: terjatve ločitvenih upnikov in
prednostne terjatve delavcev,
2. razred: terjatve upnikov, ki so pristali
na konverzijo terjatev v navadne deleže,
3. razred: terjatve upnikov (dobaviteljev
in vseh ostalih), ki jih bo dolžnik poplačal v
enem letu od pravnomočnosti sklepa prisilne poravnave v višini 20%.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 7. 5. 2003.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 16. 5. 2003
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St 8/96
S-95538
To sodišče objavlja v stečajni zadevi opr.
št. St 8/96 sklep stečajnega senata z dne
29. 5. 2003 oklic;
Stečajni postopek nad dolžnikom Istrakeramika, Podjetje za trgovino in finančne storitve, d.o.o., Cankarjeva 6, Koper, se zaključi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 5. 2003
St 43/2002-31
S-95540
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase nad dožnikom
Pristavec, d.o.o., Bled, Sebenje 64, bo
dne 9. 7. 2003 ob 13. uri v sobi 12, tukajšnjega sodišča, Zoisova 2, Kranj.
Upniki si lahko ogledajo osnutek za glavno razdelitev v stečajni pisarni tega sodišča
v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 5. 2003
St 48/97
S-95541
To sodišče je s sklepom opr. št. St 48/97
z dne 29. 5. 2003 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Končar d.o.o. – v stečaju, Celovška 42, 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 30. 5. 2003
St 208/2002
S-95545
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Sonce, d.o.o., Ljubljana,
Dalmatinova 2, za dne 16. 7. 2003 ob
10. uri, v sejni sobi v 9. nadstropju na Slovenski cesti 41 (bivša Gospodarska zbornica).
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2003
St 222/93
S-95546
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Metalna, Tovarna investicijske opreme, d.o.o. – v stečaju, Maribor, se zaključi, saj so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2003
St 14/2003-13
S-95547
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Ribič, ribogojstvo in trgovina Murska Sobota, d.o.o., Murska Sobota, Bakovska 37 – v stečaju, se iz razloga II.
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključi.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 5. 2003

St 17/03
S-95548
To sodišče je s sklepom z dne 30. 5.
2003, opr. št. St 17/03, začelo postopek
prisilne poravnave zoper dolžnika Mizar, Industrija stavbnega pohištva, Volčja Draga, d.d., Volčja Draga 42, matična številka 5038421, številka dejavnosti 20.300.
Vse upnike, katerih terjatve so nastale
do dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, da sodišču z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v
roku 30 dni po tej objavi, prijavijo svoje terjatve. V prijavi terjatev mora biti navedena
firma in sedež upnika, pravna podlaga in
višina terjatve.
Upniki, ki imajo terjatve v tuji valuti, prijavijo terjatve v tej valuti in navedejo njeno
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti, obračunane do dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Prijavi terjatve je potrebno priložiti dokazilo o plačilu takse v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar
najmanj 100 točk in največ 2000 točk, vrednost točke je 19 SIT. Takso je potrebno
plačati na TRR 01100-1000-339014, sklic
na št. 11-42218-7110006-1703.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnjega
odstavka.
Za upravitelja prisilne poravnave je imenovan Dušan Taljat, univ. dipl. prav., iz Tolmina, Tumov drevored št. 1.
V upniški odbor so bili imenovani:
– Final, d.d., Nova Gorica, Cesta 25.
junija 1/f,
– Merkur, d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 7,
– SGG Tolmin, d.d., Brunov drevored
13, Tolmin,
– Nova KBM, d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4,
– Silva Omerovič kot predstavnica sveta
delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 30. 5. 2003.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 5. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 175/2003
SR-6215
Okrožno sodišče v Kopru je v pravdni
zadevi tožeče stranke Karla Lukača iz
Obrova, Kovčice 23, ki ga zastopa odv.
Dušan Železnik iz Sežane, zoper toženo
stranko Ano Gustinčič, neznanega bivališča, ki se vodi pod opr. št. P 175/2003,
zaradi priposestvovanja lastninske pravice
(vsp 2,100.000 SIT), toženi stranki Ani Gustinčič, na podlagi določbe 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP, ker je neznanega bivališča in nima postavljenega
pooblaščenca, postavilo začasno zastopni-
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co - Moniko Mavsar, odvetnico iz Kopra,
Bernetičeva 18.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 5. 2003
IV P 1820/2000
SR-6221
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Andreji Bedene, v pravdni zadevi tožeče
stranke mld. Adisa Šabanagića, ki ga zastopa zakonita zastopnica Velić Džehva, oba
Bavdkova 1, Ljubljana, proti toženi stranki
Šefiku Šabanagiću, Šturlička Platnica 70,
Cazin (sedaj neznanega prebivališča), zaradi plačila preživnine, dne 24. 4. 2003 sklenilo:
toženi stranki, Šefiku Šabanagiću, neznanega prebivališča, se v pravdni zadevi
opr. št. IV P 1820/2000 postavlja začasna
zastopnica, odvetnica Ila Zupančič,
Hacquetova 8/I, Ljubljana, ki bo zastopala
toženo stranko v postopku zaradi plačila
preživnine.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblašečenc
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2003
Pg 54/2001
SR-5772
Okrožno sodišče v Novi Gorici je v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d. Ljubljana, ki jo zastopa odv. Emil
Mozetič iz Nove Gorice, zoper toženo stranko Borisa Zavadlava, Miren 125b, Miren,
zaradi plačila 6,588.671 SIT, izven naroka
25. 3. 2003 sklenilo:
toženi stranki Borisu Zavadlavu se na
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) zaradi tega, ker je na prijavljenem naslovu neznan, postavi za zastopanje
v tem postopku začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se določi odvetnico Silvo Žagar iz Nove Gorice, Gradnikove brigade 6.
Začasna zastopnica ima v tem postopu
vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice
in to vse do takrat, dokler prvotožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 3. 2003
P 72/98
SR-6211
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Rada Zabrica, Šepulje 16, Sežana, ki ga zastopa odvetnik Igor
Trebec iz Križa, zoper toženo stranko Aleksandra Zabrica, neznanega bivališča, zaradi priposestvovanja (pcto 100.000 SIT), s
sklepom z dne 6. 5. 2003, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, toženi stranki Aleksandru Zabricu postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dragana Sikirico iz

Sežane, Ul. 1. maja 1, ki bo toženo stranko
v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 6. 5. 2003
I 96/99
SR-2570
Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajnem sodniku Dušanu Makucu v izvršilni zadevi upnice Banke Vipa d.d., Erjavčeva ulica 2, Nova Gorica, zoper dolžnico Spahić
Diano, nazadnje stanujočo na naslovu Brdo
70, Bovec, sedaj neznanega prebivališča,
zradi izterjave zneska 170.969,60 SIT s pripadki, na podlagi določb prvega odstavka
in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžnici Spahić Diani postavilo za začasnega
zastopnika odvetnika Ivana Makuca iz Tolmina, Rutarjeva 4.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
v tem izvršilnem postopku vse do takrat,
dokler dolžnica sama ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 13. 2. 2003
In 10/03
SR-6209
Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni
zadevi upnice Republike Slovenije, Ministrstva za finance, DURS, DU Velenje, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Celju, zoper dolžnika Srečka
Javornika, Šlandrova pot 2, Šoštanj, zaradi
izterjave 65.619 SIT s pp, na podlagi prvega odstavka 4. točke drugega odstavka in
četrtega odstavka 82. člena ZPP, v zvezi s
15. členom ZIZ s sklepom z dne 7. 5. 2003,
dolžniku Srečku Javorniku, nazadnje stanujočem Šlandrova pot 2, Šoštanj, v predmetnem izvršilnem postopku postavilo začasnega zastopnika Darka Repenška, Efenkova
c. 61, Velenje, odvetnika iz Velenja. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v tem
izvršilnem postopku vse dotlej, dokler dolžnik sam ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 7. 5. 2003
In 27/03
SR-6210
Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni
zadevi upnika Premogovnika Velenje, d.d.,
Partizanska 78, Velenje, ki ga zastopa odvetnik Janez Prislan iz Velenja, zoper dolžnika Zahrudina Malkočevića, Koželjskega
ul. 1, Velenje, zaradi izpraznitve in izročitve
nepremičnine, na podlagi prvega odstavka,
4. točke drugega odstavka in četrtega odstavka 82. člena ZPP, v zvezi s 15. členom
ZIZ s sklepom z dne 7. 5. 2003, dolžniku
Zahrudinu Malkočeviću, nazadnje stanujočem Koželjskega ul. 1, Velenje, v predmetnem izvršilnem postopku postavilo začasnega zastopnika Rudija Paholeta, Cesta bratov Mravljak 1, Velenje, odvetnika iz Velenja. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
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v tem izvršilnem postopku vse dotlej, dokler
dolžnik sam ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 7. 5. 2003

Oklici dedičem
D 211/99
OD-6222
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Strašek Matildi, roj.
14. 2. 1909, državljanki Republike Slovenije, samski, umrli 23. 7. 1999, nazadnje stanujoči Mala Loka 8.
Zapustnica je naredila pisno oporoko
pred pričami dne 25. 5. 1996, iz katere
izhaja, da je svoje premoženje zapustila Samostanu sester Sv. Križa. Sodišče s tem
oklicem poziva zakonite dediče, in sicer potomce Marije Prislan, Jožefe Belinc, Justike
Pavlin ter Antonije Strašek, ki so bile sestre
zapustnice, da v roku enega leta po objavi
tega oklica uveljavljajo pri sodišču svoje dedne pravice, ker bo po poteku oklicnega
roka sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 5. 2003
D 357/2001
OD-6224
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Prusnik Marjanu, roj.
16. 4. 1976, državljanu Republike Slovenije, samskem, umrlem 20. 9. 2001, nazadnje stanujočem Breznikova 52, Ihan. Za dedovanje zapustnikovega premoženja bi prišla v poštev tudi dedinja Prusnik Jelka, za
katero pa sodišče ni moglo ugotoviti dejanskega stalnega bivališča.
Sodišče poziva dedinjo Prusnik Jelko,
da se v roku enega leta po objavi tega oklica prijavi sodišču kot dedinja, ker bo po
poteku oklicnega roka sodišče nadaljevalo
zapuščinski postopek in zadevo zaključilo v
skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 5. 2003
D 35/2002
OD-6231
Mašić Rešad, sin Eseda, upokojenec, iz
Kopra, Vojkovo nabrežje 20, je dne 21. 3.
2000 umrl in je zapustil oporoko. Do dediščine imata pravijo Emina Mašić, zapustnikova hči in Mirsad Mašić, zapustnikov sin.
Ker sodišču ni znano njuno prebivališče,
naj se priglasita sodišču v enem letu od
objave oklica v Uradnem listu RS.
Dedičema je postavljena za skrbnico
Cvetka Birsa, Ivančičeva 19, Ankaran.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 5. 2003
II D 394/2002
OD-6232
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek opr. št. II D 394/2002,
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po dne 22. 2. 2002 umrlem Hamler Avguštinu, sinu Avguština, roj. 28. 8. 1921,
državljanu Republike Slovenije, poročenem, nazadnje stanujočem Maribor, Panonska ul. 14.
Po do sedaj sodišču znanih podatkih
(smrtovnici) pride v poštev kot dedič še zapustnikova hči, katere priimek, ime in naslov sodišču ni znan, ki bi naj bila pred
letom 1948, oziroma njeni potomci.
Sodišče s tem oklicem poziva zapustnikovo hči oziroma njene potomce, da v roku
enega leta od objave oklica v Uradnem listu
RS in oklica na oglasni deski tukajšnjega
sodišča, priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče izdalo
sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 2003

Oklici pogrešanih
N 1/2003
PO-6238
Pri Okrajnem sodišču na Vrhniki teče
nepravdni postopek v zadevi predlagajoče
stranke Kogovšek Sandija iz Logatca, Cesta 5. maja 3, zaradi razglasitve pogrešanega Kogovšek Stanislava za mrtvega. Skrbnica pogrešanca je Andrejka Crgolj iz Logatca, Tovarniška 12i. Pogrešanca pozivamo, da se oglasi, vsi drugi, ki kaj vedo o
njegovem življenju, pa naj to javijo predlagajoči stranki, sodišču ali skrbniku pogrešanca v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka razglasilo pogrešanca za mrtvega.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 6. 5. 2003

Sodni register
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
KOPER
Srg 429/2003
Rg-6160
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Tramontal, inženiring, storitve
in trgovina, d.o.o., Lucija, Semova 23,
6320 Portorož, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1/3360/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 25. 4. 2003.
Družbenik Edvard Brajko, Semova 23,
Lucija, Portorož, izjavlja, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 5. 2003

KRANJ
Srg 455/2003
Rg-6164
Družba Grafi, podjetje za gospodarsko, računovodsko in finančno svetovanje, Škofja Loka, d.o.o., s sedežem Stara
Loka 72a, Škofja Loka, vpisana na reg.
vl. št. 1/3328/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzame
Klemenčič Martina, Stara Loka 72a, Škofja Loka.
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 družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 5. 2003

LJUBLJANA
Srg 00858/2003
Rg-4949
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče je po okrožni sodnici Gorše Mušič Heleni na predlog družbenikov Marjetke
Ofentavšek, Žeje 4H, Komenda in Andreja
Ofentavška, Kumrovška 9, Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe IRF - Ofentavšek in ostali, računalniški inženiring d.n.o.,
Ljubljana, Beethovnova 14, objavlja sklep:
družba IRF - Ofentavšek in ostali, računalniški inženiring, d.n.o., Ljubljana,
Beethovnova 14, reg. št. vl. 1/10500/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 31. 12. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Ofentavšek Andrej, Kumrovška 9, Ljubljana in Ofentavšek Marjetka, Žeje 4H, Komenda, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.
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 02388/2003
Rg-5792
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče je po okrožni sodnici Gorše

Mušič Heleni na predlog družbe Contrex
Mark, Trgovsko podjetje, d.o.o., Obrtniška
8, Logatec, ki jo zastopa notar Peter Meze
iz Vrhnike, Stara cesta 4A, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Contrex Mark, Trgovsko podjetje, d.o.o., Obrtniška 8, Logatec, objavlja sklep:
družba Contrex Mark, Trgovsko podjetje, d.o.o., Obrtniška 8, Logatec, reg. št.
vl. 1/11405/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja z dne 3. 4.
2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Pirc Rudi, Srednje Gameljne 42B, Ljubljana, za ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na ustanovitelja.
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 30. 4. 2003
Srg 02374/2003
Rg-5794
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče je po okrožni sodnici Gorše Mušič Heleni na predlog družbe Citex, Podjetje
za zunanjetrgovinske storitve, zastopanje in
svetovanje, inženiring, kupoprodajne storitve,
izobraževalno pedagoške storitve d.o.o.,
Ljubljana, Majorja Lavriča 12, ki jo zastopa
odvetnica Carmen Dobnik iz Ljubljane, Resljeva 1, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Citex d.o.o., Ljubljana, Majorja Lavriča 12,
Ljubljana, objavlja sklep:
družba Citex, Podjetje za zunanjetrgovinske storitve, zastopanje in svetovanje,
inženiring, kupoprodajne storitve, izobraževalno pedagoške storitve d.o.o., Ljubljana, Majorja Lavriča 12, reg. št. vl.
1/20865/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 1. 4. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja družbe sta Črne Cirila in
Črne Slavko, oba Boletova 23, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 7,091.743 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 7,091.743 SIT prenese
v celoti na Črne Cirilo v višini 75,80% in
Črne Slavka v višini 24,20%.
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 30. 4. 2003
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Srg 02611/2003
Rg-5795
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče je po okrožni sodnici Gorše Mušič
Heleni na predlog družbe PED & PED, podjetje za računovodstvo, trgovino, transport in
storitve d.o.o., Gladež 21, Podlipovica, Izlake, ki jo zastopa notar Miro Bregar iz Litije, Ul.
Mire Pregljeve 4, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe PED & PED d.o.o., Gladež 21,
Podlipovica, Izlake, objavlja sklep:
družba PED & PED, podjetje za računovodstvo, trgovino, transport in storitve d.o.o., Gladež 21, Podlipovica, Izlake, reg. št. vl. 1/28012/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 2. 4. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji družbe so Repovš Danica,
Repovš Drnovšek Petra in Repovš Edi, vsi
Gladež 21, Podlipovica, Izlake, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.002 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznost družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,100.002 SIT prenese
v celoti na Repovš Danico, Repovš Drnovšek Petro in Repovš Edija.
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 30. 4. 2003
Srg 02643/2003
Rg-6149
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Radoje
Dakić, Zastopstvo in servis, d.o.o. Ljubljana, Lepodvorska 2, ki jo zastopa odvetnica
Katarina Benedik iz Ljubljane, Trstenjakova
2, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Radoje Dakić, d.o.o. Ljubljana, Lepodvorska 2, objavlja sklep:
družba Radoje Dakić, Zastopstvo in
servis, d.o.o. Ljubljana, Lepodvorska 2,
reg. št. vl. 1/14187/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z
dne 8. 4. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je DP Radoje Dakić p.o., industrija gradjevinskih mašina gvoznih konstrukcija, Titograd, Zvezna republika Jugoslavija, z ustanovitvenim kapitalom 4,997.897
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 4,997.897 SIT prenese
v celoti na ustanovitelja DP Radoje Dakić
p.o., industrija gradjevinskih mašina gvoznih konstrukcija, Titograd, Zvezna republika
Jugoslavija.
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

Št.

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 30. 4. 2003
Srg 2465/2003
Rg-6171
Okrožno sodišče v Ljubljani po okrožni
sodnici Marji Mächtig v zvezi s priglasitvijo
družbe Saltex, trgovsko podjetje d.o.o.,
Šmartinska 130, Ljubljana, ki jo zastopa notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, za vpis
prenehanja družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra, dne 20. 5.
2003 objavlja sklep:
družba Saltex, trgovsko podjetje
d.o.o. Ljubljana, Šmartinska 130, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 4. 4. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Ivan Bajc, Postojna, Goriče
23B, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000
SIT, ki prevzema 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 20. 5. 2003

MURSKA SOBOTA
SRG 2003/7
Rg-6156
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba PE & F Horvat, Proizvodno storitveno podjetje d.n.o., Kot 1/D, ki je
vpisana v reg. vložku tega sodišča št.
1/02134/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov Horvat Franca in Horvat Petre, oba Mlinska ulica št. 14,
Lendava, dne 6. 1. 2003.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena razmerja z delavci.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzemata zgoraj navedena družbenika.
Premoženje družbe prevzemata družbenika, vsak do 1/2.
Proti sklepu družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 5. 2003

NOVA GORICA
Srg 1214/2002
Rg-1377
Družba Polaris d.o.o. Hladilni sistemi,
Nova Gorica, s sedežem Strma pot 10, Nova Gorica, vpisana pri Okrožnem sodišču v
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Novi Gorici, v registru s št. 1-03335-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 17. 6. 2002.
Ustanovitelj družbe je Hotimir Stibilj, Valentinčičeva ulica 1, Solkan, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 1. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Ameršek Peter s.p., Opekarska 15/a,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 28-2695/98, izdan dne 30. 5. 1998.
gnh-120264
Eržen Emerik, Pittonijeva 13, Izola Isola, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 066813/0980/01-23/2002, izdana
dne 21. 1. 2002. gnp-120656
Gunstek Leopold, Vrh pri Boštanju 22,
Boštanj, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 038500/0384/00-57/1995 in reprezentativno obtrno dovolenje z isto številko, izdana dne 6. 3. 1995. gnb-120570
Javšnik Boris s.p., “GRAD-STOR”SGD,
Ob potoku 4, Selnica ob Dravi, obrtno dovoljenje, št. 043966/0531/01-78/2002 reprezentativno obrtno dovoljenje, izdano
dne 21. 2. 2002. gnk-120411
Knežević Branko, Brilejeva 2, Ljubljana,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 27-0715/94, matična št. 5242579, izdan dne 20. 5. 1994. gnp-120381
Murić Sajid s.p., Tuga Vidmarja 6,
Kranj,
obrtno
dovoljenje,
št. 075305/4639/01-28/2001, izdano
dne 3. 12. 2001. gnl-120560
Newark Stewart, Linhartov trg 17, Radovljica, priglasitveni list, opravilna
št. 44-2611/02, izdan dne 18. 12. 2002.
gnn-120433
Pahor Talaber Branka, Plintovec 10,
Zgornja Kungota, priglasitveni list, opravilna št. 064/6711-2000, izdan dne
15. 10. 2000. gnj-120462
Podkrajšek Marjeta, Trubarjeva cesta
12, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 25-0209/94, izdan dne 16. 5. 1994.
gnp-120531
Štefanec Jožef s.p., Dea shop prodajalna in storitve, Prešernova ulica 6, Ljutomer,
priglasitveni list, opravilna št. 5571856, izdan dne 2. 12. 1998. gnk-120786
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Trošt Bogdan s.p., Poreče 6, Podnanos, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 005518/0153/00-11/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnk-120461
Vogrinčič Konrad, Gradišče 8, Tišina,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 058160/1561/01-46/1995, izdana dne
12. 10. 1995. gnz-120571

Potne listine
Alić Adita, Trubarjeva ulica 42, Celje,
potni list, št. P00558682. gns-120278
Batič Bogomir, Breg 72/a, Polzela, potni list, št. P000625406. gnk-120636
Čatak Almir, Kočna 32, Blejska Dobrava, potni list, št. P00045304. gny-120797
Dragaš Goran, Župančičeva 4, Kamnik,
potni list, št. P0 00824678. gnt-120377
Draksler Martin, Boštanj 62, Boštanj,
potni list, št. 594746. gny-120647
Grmek Peter, Cesta Goriške fronte 28,
Šempeter pri Gorici, potni list, št.
P00131950. gnf-120616
Hobič Silvester, Ručigajeva 46, Kranj,
potni list, št. P00610136. gnm-120384
Hočevar Anton, Podmolnik, Završje 17,
Ljubljana-Dobrunje,
potni
list,
št.
P00005130. gnz-120500
Hočevar Silvester, Na brajdi 15, Ajdovščina, potni list, št. P00308907.
gnq-120305
Hodak Marko, Ulica Tončke Čečeve 20,
Ljubljana, potni list, št. P00607544.
gno-120257
Horvat Olga, Kettejeva ulica 18, Domžale, potni list, št. P00981253. gnw-120524
Hribar Špela, Gradnikova cesta 119, Radovljica, potni list, št. P00764894.
gno-120757
Hrovat Cvetka, Brilejeva 7, Ljubljana,
potni list, št. P00161702. gne-120367
Kante Alojz, Ul. Matevža Veluščka 1, Solkan, maloobmejno prepustnico, št. AI
000025969, izdala UE Nova Gorica.
gnu-120751
Karadžić Aleksandra, Župančičeva 3,
Kamnik, potni list, št. P00824678.
gnu-120376
Kastelic Bojan, Lesno brdo 56, Vrhnika,
potni list, št. P00071186. gno-120282
Kastelic Petra, Lesno brdo 56, Vrhnika,
potni list, št. P00071261. gnn-120283
Kersnik Franci, Šentvid 33/a, Grobelno, potni list, št. P00976841. gny-120276
Knapič Barbara, Spodnje Pirniče 7,
Medvode, potni list, št. P00304329.
gnt-120427
Kozamernik Emil, Avsečeva 24, Ljubljana, potni list, št. P00412772. gny-120522
Kramarič Miroslav, Družinska vas 35,
Šmarješke Toplice, potni list, št.
P00065414. gne-120617
Lučin Romana, Smlednik 62, Smlednik,
potni list, št. P00783160. gnk-120811
Mejač Jožef, Soteska pot 21, Ljubljana,
potni list, št. P00688716. gnp-120481
Mirković Daniel, Hafnerjeva ulica 4, Ljubljana, potni list, št. CA 35615, izdala UE
Ljubljana. gnw-120599
Mitić Nena, Dolina 8, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. P00775184. gnk-120261
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Nedog Janez, Tugomerjeva 80, Ljubljana, potni list, št. P00055651. gnr-120529
Pasarič Patrick, Šalek 89, Velenje, potni
list, št. P00182577. gno-120507
Pečar Janja, Vinje 124, Dol pri Ljubljani,
potni list, št. P00881073. gny-120372
Pečar Marjan, Vinje 124, Dol pri Ljubljani, potni list, št. P00880660. gnz-120371
Pečar Peter, Vinje 124, Dol pri Ljubljani,
potni list, št. P00015954. gnb-120370
Per Jože, Šmarješke Toplice 13, Šmarješke Toplice, potni list, št. P01050265.
gnn-120808
Pernat Zlata, Draženci 34/c, Hajdina,
potni list, št. P00922873. gnj-120612
Pernovšek Špela, Kamnica 12/a, Dol pri
Ljubljani, potni list, št. P00552976.
gnu-120426
Petek Alen, Šarhova 9, Žalec, potni list,
št. P00983583. gnd-120743
Petek Larisa, Šarhova 9, Žalec, potni
list, št. P00983586. gne-120742
Petelin Jaka, Jarnikova 4, Ljubljana, potni list, št. P00311157. gnb-120470
Smolej Ivan, Ročevnica 16, Tržič, potni
list, št. P00174130. gny-120322
Snoj Črt, Vevška cesta 8, Ljubljana-Polje, potni list, št. P00570783. gnf-120795
Sušnik Davorin Martin, Krakovo 20, Naklo, potni list, št. P00284910. gni-120763
Šinkovec Jožef, Spodnja Kanomlja 58,
Spodnja Idrija, potni list, št. P00036111.
gno-120586
Škulj Primož, Rašica 74, Velike Lašče,
potni list, št. P00385332. gni-120488
Švab Metka, Cesta na Rižano 20, Pobegi, maloobmejno prepustnico, št. AI
127457, izdala UE Koper. gnv-120629
Tepeluk Marijan, Ukmarjeva 22, Portorož - Portorose, potni list, št. P00111658.
gnp-120331
Tepeluk Martina, Ukmarjeva 22, Portorož - Portorose, potni list, št. P00082535.
gnr-120329
Tepeluk Milena, Ukmarjeva 22, Portorož
- Portorose, potni list, št. P00111659.
gnq-120330
Tomše Mojca, Sinja Gorica 107, Vrhnika, potni list, št. P00556128. gnc-120319
Trgalović Muhamed, Kolonija 1. maj 32,
Trbovlje, potni list, št. P00324870.
gnx-120573
Uršič Marija, Žabče 18, Tolmin, maloobmejno prepustnico, št. AI 64388, izdala UE
Tolmin. gnn-120508
Vodopivec Ingrid, Ivana Rozmana 7, Sežana, maloobmejno prepustnico, št. AI
071477, izdala UE Sežana. gnx-120423
Ziernicky Rajko, Nova vas pri Ptuju
118/b, Ptuj, potni list, št. P00604651.
gnf-120541

Osebne izkaznice
Abaza Jan, Trg Prešernove brigade 3,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1001690.
gno-120632
Avsec Mirko, Dolina 2, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 27438. gnp-120631
Babič Edita, Križevci pri Ljutomeru 25/c,
Križevci pri Ljutomeru, osebno izkaznico,
št. 1532463. gnu-120501

Bajc Franc, Tenetiše 17, Litija, osebno
izkaznico, št. 001022141. gnm-120434
Baranja Štefan, Pušča 23, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 348479.
gnx-120623
Baznik Tomaž Jaka, Novi trg 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 469989.
gnv-120675
Beguš Cvetko, Smast 11, Kobarid, osebno izkaznico, št. 12373. gnr-120304
Belšak Tadeja, Vrablova cesta 26, Maribor, osebno izkaznico, št. 482161.
gnl-120760
Benić Aleš, Bokalova 19, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 10282. gnh-120614
Bevčič Hadžič Mark, Cirila Tavčarja 10,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 860963.
gnb-120520
Bevčič Mateja, Cirila Tavčarja 10, Jesenice, osebno izkaznico, št. 504906.
gnc-120519
Biber Demeter Boris, Spodnje Gameljne 29/c, Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št. 144749. gnd-120593
Bincl Friderik, Zadobrova 45/c, Škofja
vas, osebno izkaznico, št. 943324.
gnl-120485
Bitežnik Logar Damijana, Klemenova 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1227702.
gnu-120251
Bizjak Ciril, Bevkova 35, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 585213. gnp-120306
Bizjak Jure, Reboljeva 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1250034.
gnh-120739
Bizjak Suzana, Hruševo 139, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 1172477. gnf-120391
Bizjan Polonca, Stara Vrhnika 30, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 590716.
gnx-120798
Bonajo Leopoldina, Galicija 15/a, Žalec, osebno izkaznico, št. 723393.
gnn-120658
Bosnar Matej, Prvomajska 7, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 178221.
gni-120413
Božič Tadeja, Tavčarjeva 27, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 1012804.
gng-120365
Božičnik Stanislav, Zlatiborska ulica 21,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1074839.
gny-120222
Bratkovič Natalija, Jakčeva ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1467050.
gni-120513
Bregar Bojan, Preglov trg 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 435905.
gno-120532
Brezovar Toni, Kamnikarjeva 45, Škofljica,
osebno
izkaznico,
št. 251764.
gnj-120337
Budja Ivanka, Miklošičeva ulica 1, Gornja
Radgona,
osebno
izkaznico,
št. 714920. gnd-120393
Cerar Petra, Tominškova 38, Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št. 972104.
gnh-120389
Crnjak Darja, Pregljeva 22, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1420033.
gnc-120444
Čelikovič Lidija, Deteljica 2, Tržič, osebno izkaznico, št. 287932. gnx-120273
Češarek Franc Rudolf, Naselje pod hribom 22, Gozd Martuljek, osebno izkaznico, št. 538861. gnf-120791
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Čuk Marjeta, Kapelska cesta 9, Radenci, osebno izkaznico, št. 1240823.
gnv-120504
Dereani Dušan, Ptujska 28, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1018813.
gnw-120774
Dobrun Marjeta, Kunaverjeva 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1064551.
gnw-120574
Dolenc Blaž, Strossmayerjeva 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 152484.
gno-120382
Dolničar Mojca, Kmečka pot 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1426412.
gnz-120296
Dragan Anton, Langusova 15, Radovljica, osebno izkaznico, št. 1612823.
gns-120303
Drešar Marica Maja, Udvančeva 7/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 670067.
gnz-120771
Flajs Jernej, Vojkova 12, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št. 927913.
gnm-120309
Gabrilo Alja, Drešinja vas 60, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št. 1349851.
gnu-120280
Gabrilo Rosita, Drešinja vas 60, Petrovče, osebno izkaznico, št. 323825.
gnr-120279
Gajski Iztok, Virje 28, Tržič, osebno izkaznico, št. 1184253. gnh-120789
Gajzer Mateja, Virštanj 2, Podčetrtek,
osebno
izkaznico,
št. 975822.
gnf-120516
Gašpar Mišić Dane, Zaloška cesta 92,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 283104.
gny-120772
Geršak Drago, Rošpoh 42, Kamnica,
osebno
izkaznico,
št. 1053339.
gnn-120783
Golouh Marjeta, Zgornja Rečica 27, Laško, osebno izkaznico, št. 415638.
gnv-120775
Gorjup Silva, Trg revolucije 9, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št. 649226.
gnh-120489
Gornik Bogomir, Slatina 8, Zgornja Kungota, osebno izkaznico, št. 645238.
m-647
Gorsar Edi, Sužid 37, Kobarid, osebno
izkaznico, št. 1501446. gny-120622
Gorše Marija, Cviblje 8, Dolenjske Toplice, osebno izkaznico, št. 592492.
gnp-120506
Gostenčnik Franca, Na Šanicah 76,
Ravne na Koroškem, osebno izkaznico,
št. 131701. gnl-120310
Grmek Mihaela, Vinterca 22, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 448723.
gnc-120619
Herček Milan, Zg. Duplek 101, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 711396.
gnl-120285
Hočevar Anton, Podmolnik, Završje 17,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico,
št. 795157. gnc-120498
Hribar Janko, Šemnik 30, Izlake, osebno izkaznico, št. 864612. gnv-120650
Hribar Špela, Gradnikova cesta 119,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 849677.
gnn-120758
Ilich Iztok, Trebinjska 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 365549.
gnn-120533

Isić Amra, Šegova ulica 115, Novo mesto, osebno izkaznico, št. AH 17081 - za
tujce. gng-120765
Jager Marjan, Mestni vrh 30/a, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št. 531335.
gnp-120406
Jakelj Berta, Trubarjevo naselje 16,
Rimske Toplice, osebno izkaznico,
št. 733526. gnj-120412
Jakopin Dejan, Mahovnik 42, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št. 1473921.
gnd-120343
Jakopin Marija, Pri Unionu 38, Kočevje, osebno izkaznico, št. 408409.
gnc-120344
Jakopin Sabina, Mahovnik 42, Kočevje, osebno izkaznico, št. 1293295.
gnb-120345
Janežič Darja, Trg Franca Fakina 1/a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1117330.
gnc-120669
Janežič Marjana, Grabe 8, Središče ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 1436659.
gnf-120316
Jazbinšek Elizabeta, Groharjeva 11, Maribor, osebno izkaznico, št. 497158.
gnx-120648
Jordan Frančiška, Zbiljska 57/a, Medvode, osebno izkaznico, št. 1484390.
gni-120388
Juvanc Alojz, Hribi 42, Škofljica, osebno izkaznico, št. 1266369. gnj-120262
Kajzer Jožica, Tacenska cesta 64, Ljubljana-Šentvid,
osebno
izkaznico,
št. 35236. gnd-120368
Kapitanovič Pija, Gubčeva ulica 2,
Kranj, osebno izkaznico, št. 870133.
gno-120607
Karajković Rasema, Rusjanov trg 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 424015.
gnq-120680
Kardašević Vitomir, Mlinarska pot 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 960651.
gnw-120799
Kariž Ludvik, Ul. Ivana Regenta 5, Piran - Pirano, osebno izkaznico,
št. 1045223. gnj-120312
Kavs Gregor, Hrvatini 12, Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico, št. 28154.
gnv-120300
Kerin Mladen, Vinarska ulica 3/b, Maribor, osebno izkaznico, št. 1053557.
gnr-120479
Kersnik Franci, Šentvid 33/a, Grobelno, osebno izkaznico, št. 819923.
gnt-120277
Kimeswenger Adamič Marija Ana, Aleševčeva 18/c, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 318369. gng-120615
Klančnik Irena, Gabrovnik 9, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 381264.
gnf-120641
Klavžar Majda, Ilirska ulica 2, Krško,
osebno
izkaznico,
št. 612845.
gny-120272
Klemenčič Janez, Ivanjševski Vrh 24,
Spodnji Ivanjci, osebno izkaznico,
št. 714940. gne-120392
Klofutar Milena, Pristaniška cesta 50,
Tržič, osebno izkaznico, št. 742818.
gnq-120780
Knez Aleksander, Cesta II. grupe odredov 4, Celje, osebno izkaznico,
št. 473848. gnf-120395
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Knez Roman, Razdelj 13, Nova Cerkev, osebno izkaznico, št. 113245.
gnb-120420
Kocuvan Polutnik Alenka, Celovška 11,
Celje, osebno izkaznico, št. 1063333.
gnt-120602
Kočivnik Zlata, Stantetova ulica 4, Maribor, osebno izkaznico, št. 1400480.
gnt-120652
Kojc Janez, Moškajnci 31/a, Gorišnica, osebno izkaznico, št. 1334525.
gnt-120302
Koren Ivan, Koroška cesta 38/a, Velenje, osebno izkaznico, št. 823897.
gnw-120274
Korošec Baltazar, Podkras 28, Velenje,
osebno
izkaznico,
št. 575805.
gng-120640
Korpnik Anica, Loke 33/b, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št. 700754.
gnd-120293
Korpnik Blaž, Loke 33/b, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št. 1125116.
gnc-120294
Kos Igor, Spodnja Javoršica 16, Moravče, osebno izkaznico, št. 710774.
gni-120363
Košič Boris, Zeče 31, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 766521.
gnq-120755
Kovče Marija, Fabianijeva 35, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1584801.
gns-120253
Krajnik Stanislav, Na Šahtu 46, Kisovec, osebno izkaznico, št. 224526.
gno-120707
Kralj Jaklič Amalija, Črtomirova 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 616618.
gnh-120539
Kramarič Iztok, Stara cesta 6, Metlika,
osebno
izkaznico,
št. 762160.
gnu-120626
Kraner Nina, Mele 38, Radenci, osebno izkaznico, št. 1443345. gnq-120605
Krašnja Domen, Tublje pri Hrpeljah 5,
Kozina, osebno izkaznico, št. 372799.
gnj-120537
Križan Klavdija, Noverna vas 3, Semič,
osebno
izkaznico,
št. 1358755.
gng-120415
Krsnik Tomislav, Dobovec pri Rogatcu
23,
Rogatec,
osebno
izkaznico,
št. 249254. gnx-120348
Kržovski Boris, Savska loka 5, Kranj,
osebno
izkaznico,
št. 345239.
gnb-120545
Kukec Anton, Aljaževa 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 932637.
gnb-120445
Kulauzović Refika, Kosančeva 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 232583.
gni-120438
Lampelj Daniel Marjan, Mareška pot 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1507716.
gnw-120374
Lavrič Vesna, Male Lašče 37, Velike Lašče, osebno izkaznico, št. 265112.
gne-120542
Leban Marčetič Magda, Borisa Kalina
5/d,
Solkan,
osebno
izkaznico,
št. 1175884. gnw-120749
Lenič Marko, Gornja Brezovica 3, Preserje, osebno izkaznico, št. 474115.
gnz-120796
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Lesjak Hilda, Sp. Rečica 45, Laško,
osebno
izkaznico,
št. 412245.
gnc-120269
Lipovšek Rahela, Cesta v Rastke 34,
Ljubno ob Savinji, osebno izkaznico,
št. 290875. gnh-120414
Lisjak Alenka, Prešernova 1, Dob,
osebno
izkaznico,
št. 1400815.
gnh-120714
Logar Damjana, Trnovska 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1125340.
gnf-120591
Lokar Tatjana, Stan 6, Mirna, osebno
izkaznico, št. 229667. gnp-120806
Lukan Brigita, Ob Krki 11, Straža, osebno izkaznico, št. 220019. gnz-120396
Lukšič Antonija, Zdraviliški trg 2, Dolenjske Toplice, osebno izkaznico,
št. 1214661. gnq-120505
Luznar Vojeslav Franc, Runkova 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 689371.
gnq-120580
Maček Marija, Kozje 30, Kozje, osebno izkaznico, št. 1006587. gnn-120633
Mahnič Nataša, Gorenje 18, Divača,
osebno
izkaznico,
št. 212324.
gnn-120708
Malič Tina, Pot na Fužine 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 987005.
gni-120813
Malovrh Miha, Pot na Fužine 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 382370.
gnc-120719
Mars Aleš, Šalara 61, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 841372.
gnq-120405
Meglen Ida, Kompolje 23, Videm-Dobrepolje, osebno izkaznico, št. 23160.
gns-120678
Mihelič Alojz, Grajenščak 33, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št. 157027.
gnu-120301
Mihoci Irena, Stara slovenska 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 141116.
gny-120730
Miklavčič Primož, Bevke 152, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št. 197257.
gnf-120366
Mlakar Jože, Pečovje 7, Štore, osebno
izkaznico, št. 1603542. gnr-120604
Mlakar Tilen, Reška 4/b, Prestranek,
osebno
izkaznico,
št. 1306995.
gnz-120646
Mrak Marko, Ulica padlih borcev 9, Tolmin, osebno izkaznico, št. 27688.
gnh-120514
Murko Vladimir, Štefanova 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 896593.
gnh-120439
Nežmah Franc, podlože 26/a, Ptujska
Gora, osebno izkaznico, št. 334181.
gnp-120606
Novak Dejan, Verd 51/a, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 1315801. gnq-120480
Novak Medea, Cankarjeva 84, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 1455934.
gnn-120408
Novak Sašo, Rojska cesta 18/a, Domžale, osebno izkaznico, št. 1549450.
gnk-120336
Odžič Ilija, Šutna 6, Brestanica, osebno izkaznico, št. AH 029020 - za tujca.
gnk-120661
Osvald Dušan, Na Jami 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 49040. gnj-120812
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Pajnič Jožef, Muljava 11, Mengeš,
osebno
izkaznico,
št. 694011.
gnh-120589
Pangeršič Simon, Levstikova ulica 14,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico,
št. 921928. gnw-120499
Pečirer Iztok, Jamova 40, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1414628.
gnf-120566
Peklaj Uroš, Vrtnarija 12/b, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št. 1432694.
gng-120740
Perhavec Stanislav, Dol. Ležeče 53, Divača, osebno izkaznico, št. 1596189.
gnc-120644
Pestotnik Sonja, Ivana Pengova 6, Domžale, osebno izkaznico, št. 1456161.
gnz-120546
Petan Danijela, Cankarjeva 21, Maribor,
osebno izkaznico, št. P00755738.
gns-120778
Petauer Tomaž, Celovška 143, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 579372.
gne-120517
Petek Alen, Šarhova 9, Žalec, osebno
izkaznico, št. 916330. gnc-120744
Petek Ivan, Spodnja Rečica 60, Laško,
osebno
izkaznico,
št. 502718.
gnc-120494
Petek Natalija, Šarhova 9, Žalec, osebno izkaznico, št. 346113. gnb-120745
Petrič Janez, Šercerjeva 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 170124.
gnz-120596
Pinter Joža, Trubarjeva 12, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 847347.
gne-120642
Pirc Dušan Stanislav, Novo polje, Cesta VII/117, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 61746. gnr-120704
Planko Jožek, Bodrež 18, Grobelno,
osebno
izkaznico,
št. 1276293.
gne-120767
Podbrežnik Štefanija, Glavarstvo 1, Prevalje, osebno izkaznico, št. 935110.
gnz-120621
Pogačar Ferdinand, Starovaška ulica
31, Šempeter v Savinjski dolini, osebno
izkaznico, št. 598980. gnt-120702
Pokelšek Marija, Vojkova ulica 13, Celje, osebno izkaznico, št. 1031951.
gnu-120401
Potočnik Tatjana, Sp. Nova vas 6, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 692954. gnc-120419
Praček Hana, Trnovska 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1402513.
gnj-120712
Pršina Andrej, Grajski trg 33, Žužemberk, osebno izkaznico, št. 1182423.
gnn-120308
Pršina Renata, Grajski trg 33, Žužemberk, osebno izkaznico, št. 849026.
gno-120307
Puškar Ana, Cesta na Dobrovo 47, Celje,
osebno
izkaznico,
št. 410417.
gnu-120651
Rački Jasmina, Pri Unionu 30, Kočevje, osebno izkaznico, št. 1405862.
gnz-120521
Rakanović Milena, Ljubečna, Sodinova
1, Škofja vas, osebno izkaznico,
št. 1062146. gnw-120399

Rašić Jure, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 159226.
gno-120582
Ravnik Bogdan, Heroja Šercerja 41,
Maribor, osebno izkaznico, št. 831679.
gnw-120349
Rebec Marko, Bonini 105, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 355268.
gnn-120608
Rifl Janez, Podcerkev 1, Stari trg pri
Ložu, osebno izkaznico, št. 1241963.
gnx-120398
Robnik Tina, Kovača vas 169, Slovenska
Bistrica,
osebno
izkaznico,
št. 1316859. gnf-120291
Rogelj Lovro, Bevkova 8, Dob, osebno
izkaznico, št. 1141931. gnv-120575
Rupnik Saša, Ul. Luke Svetca 5, Litija,
osebno
izkaznico,
št. 1275685.
gnt-120577
Sajovic Marija, Štefetova ul. 14, Kranj,
osebno
izkaznico,
št. 48493.
gnd-120643
Selič Mitja, Cesta na Ostrožno 9, Celje, osebno izkaznico, št. 1327687.
gnt-120527
Semič Vida, Bevkova 4, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št. 424188.
gnm-120409
Sever Marinka, Gor. Vrhpolje 76, Šentjernej, osebno izkaznico, št. 980054.
gnv-120625
Sinrajh Drago, Kovaška c. 112, Lovrenc
na
Pohorju,
osebno
izkaznico,
št. 1563391. gnr-120654
Sitar Jože, Kovinarska 8, Kamnik, osebno izkaznico, št. 674375. gnh-120289
Skrbinek Marta, Partizanska 5, Lenart
v
Slov.goricah,
osebno
izkaznico,
št. 88300. gnc-120394
Slatenšek Franc, Ulica Pohorskega
odreda 9, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 1596087. gng-120490
Slomšek Rajko, Razbor 22/a, Dramlje,
osebno izkaznico, št. 41862. gnl-120785
Smole Kristina, Log, Moljska cesta 6,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 301045. gnc-120369
Smolej Ivan, Ročevnica 16, Tržič, osebno izkaznico, št. 902882. gnx-120323
Sobočan Štuhec Mihaela, Bolehnečiči
21, Sveti Jurij ob Ščavnici, osebno izkaznico, št. 288819. gnh-120314
Sojer Mija, Podpeška cesta 49, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 29819. gng-120440
Srša Marjan, Nova ulica 17, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 397937.
gnj-120387
Stajnko Doroteja, Polana 32, Hoče,
osebno
izkaznico,
št. 1296936.
gnr-120354
Starčević Tomislav, Stanežiče 58/a,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico,
št. 423715. gne-120417
Stermecki Peter, Sp. Žerjavci 4, Lenart
v
Slov.goricah,
osebno
izkaznico,
št. 382927. gnb-120620
Ščetinec Frančiška, Ljubeljska 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 353437.
gnm-120334
Šegula Angela, Ulica 5. prekomorske
18, Ptuj, osebno izkaznico, št. 225327.
gns-120403
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Škvorc Marija, Goriška 6, Celje, osebno izkaznico, št. 614226. gnl-120764
Šribar Renata, Draga 26, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 341225.
gnd-120443
Štravs Suzana, Zavrh nad Dobrno 14,
Dobrna, osebno izkaznico, št. 22053.
gny-120347
Štrman Helena, Dobrova 9/a, Ormož,
osebno
izkaznico,
št. 937982.
gnv-120400
Šubic Meta, Dolenčice 21, Poljane nad
Škofjo
Loko,
osebno
izkaznico,
št. 946610. gny-120497
Šučur Ivan, Metoda Mikuža 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1451324.
gng-120790
Tavčar Andrej, Kolajbova 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 52589. gnt-120802
Thaler Zoran, Slomškova ulica 25, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 124482.
gns-120628
Tomić Miodrag, Prade, Cesta XVI/2a,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 1147991. gnw-120624
Tonja Darja, Sveti Duh 214, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 1106469.
gnv-120750
Tratenšek Alojz, Parižlje 74, Braslovče,
osebno
izkaznico,
št. 732450.
gni-120638
Trbovc Ivana, Zg. Rečica 87, Laško,
osebno
izkaznico,
št. 315822.
gnk-120761
Trdin Marija, Novo Tepanje 11/a, Slovenske Konjice, osebno izkaznico,
št. 605937. gnp-120706
Trinker Ferdinand, Miklošičeva 2, Maribor, osebno izkaznico, št. 737211.
gne-120492
Udir Lidija, Cesta maršala Tita 2/a, Jesenice, osebno izkaznico, št. 1168315.
gnb-120645
Umek Jenko Kristina, Cesta na Vrhovce 4, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 438596. gnb-120495
Urbič Karla, Gubčeva ulica 2, Kranj,
osebno
izkaznico,
št. 586911.
gnk-120611
Vala Marijan, Zidarska pot 2/b, Brežice,
osebno
izkaznico,
št. 38208.
gnj-120287
Vidmar Frančiška, Podkraj 97, Col,
osebno
izkaznico,
št. 431789.
gnt-120502
Vidmar Olga, Plešivec 30, Velenje,
osebno
izkaznico,
št. 769860.
gnp-120781
Vilić Miodrag, Streliška 24, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 616663.
gnk-120436
Vindiš Marjan, Brezje pri Lipoglavu 10,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico,
št. 1122337. gnx-120473
Voh Žaklina, Vena Pilona 7, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 173876.
gng-120315
Vojinović Tomislav, Pot na Fužine 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 334601.
gns-120428
Vovk Maja, Hrenovice 8, Postojna,
osebno
izkaznico,
št. 1290051.
gnl-120435
Wlodyga Mojca, Kotlje 97, Kotlje, osebno izkaznico, št. 1047358. gnt-120402

Št.

Ziherl Justina, Dolenje Dole 3, Škocjan, osebno izkaznico, št. 190233.
gns-120503
Zupančič Damijan, Cesta v Šmartno 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 839427.
gnc-120244
Zupanič Dušanka, Ulica 14. divizije 5,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 1482617.
gnl-120610
Žabjek Franc, Litijska 304/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 14817.
gnv-120375

Vozniška dovoljenja
Arko Bojan, Gorenje blato 40, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 1707047, reg. št. 185461, izdala UE
Ljubljana. gno-120482
Babič Maja, Brezje 6, Brezje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 820177, reg.
št. 16324. gns-120228
Bajc Darko, Kolomban 56, Ankaran Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 16460. gnd-120722
Batič Bogomir, Breg 72/a, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BCDGH, št. S
580380, izdala UE Žalec. gnl-120635
Beličič Marko, Begunje 75, Begunje pri
Cerknici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 890781, reg. št. 75962, izdala UE
Cerknica. gnt-120252
Bevčič Mateja, Cirila Tavčarja 10, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1497943,
izdala
UE
Jesenice.
gnd-120518
Biber Demeter Boris, Spodnje Gameljne 29/c, Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1709503, reg.
št. 22900,
izdala
UE
Ljubljana.
gne-120592
Božič Tadeja, Tavčarjeva 27, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19274, izdala UE Škofja Loka.
gnh-120364
Božičnik Stanislav, Zlatiborska ulica 21,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 37308, reg. št. 65307, izdala UE Maribor. gnx-120223
Brezar Davor, Cesta 1. maja 63, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1537625, reg. št. 55850, izdala UE Kranj.
gnj-120237
Breznik Karl, Loka 5/d, Starše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 497653,
reg. št. 45143, izdala UE Maribor.
gno-120782
Buždon Sabina, Lesjakova ulica 51, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
916523, reg. št. 81686, izdala UE Maribor. gne-120317
Cigler Samo, Prisojna 3, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. 8076, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnj-120762
Ciraj Anja Marija, Gmajnica 93, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 22833, izdala UE Kamnik. gnl-120510
Cuznar Anja, Ulica Vide Alič 13, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1206983, reg. št. 39997, izdala UE Ptuj.
gnl-120660
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Cvek Natalija, Jarška cesta 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
925500, reg. št. 163228, izdala UE Ljubljana. gnv-120600
Cvijić Gregor, Blasov breg 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930569, reg. št. 171855, izdala UE Ljubljana. gnm-120484
Černoša Nataša, Vid Ivanuševa ulica 3,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14976, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnz-120225
Češarek Franc Rudolf, Naselje pod hribom 22, Gozd Martuljek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1508918, izdala UE
Jesenice. gng-120390
Debenjak Valter, Kozana 56, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 10881. gnp-120731
Debevec Anton, Prečna pot 7, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 11548, izdala UE Vrhnika.
gnd-120493
Doušak Dunja, Kolodvorska ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1192876, reg. št. 216834, izdala UE
Ljubljana. gnx-120298
Dremelj Metka, Šentvid pri Stični 99,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 897880, reg. št. 9708, izdala
UE Grosuplje. gne-120467
Florjan Katja, Podkraj 12/a, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1563081, izdala UE Žalec. gnr-120404
Frešer Jožef, Prežihova ulica 1, Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 2271, izdala UE Slovenska Bistrica. gne-120242
Golouh Marjeta, Zgornja Rečica 27, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
922097. gnu-120776
Gorenak Sandi, Cesta na Roglo 19,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 5295. gns-120728
Gornik Lara, Naselje Aleša Kaple 8/b,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 7445, izdala UE Hrastnik.
gnf-120416
Grabnar Silva, Kremen 42, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4320.
gnp-120456
Gregorič Slavko, Retje 97, Loški Potok, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 4790, izdala UE Ribnica. gnk-120386
Grmek Mihaela, Vinterca 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1799012, reg. št. 6980, izdala UE Ljubljana. gnd-120618
Hadner Oliver, Strma ulica 14, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1177740, reg. št. 86753, izdala UE Maribor. gnm-120259
Halilović Marinka, Ulica Frana Kovačiča
11/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1169840, reg. št. 84936, izdala UE Maribor. gnq-120784
Herček Milan, Zg. Duplek 101, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 1740359, reg. št. 36381,
izdala UE Maribor. gnm-120284
Hočevar Anton, Podmolnik, Završje 17,
Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 892150, reg. št. 117205,
izdala UE Ljubljana. gne-120496
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Hodak Marko, Ulica Tončke Čečeve
20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1618153, reg. št. 175697, izdala UE Ljubljana. gnn-120258
Hodžić Hamdija, Komanija 11, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
891935, reg. št. 168338, izdala UE Ljubljana. gns-120378
Hudoklin Dominik, Ob Težki vodi 15,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 21154, izdala UE Novo mesto. gnf-120266
Hušič Nataša, Križ 83, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17811,
izdala UE Kamnik. gnd-120468
Jamšek Janez, Belo 2/a, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
934979, reg. št. 87682, izdala UE Ljubljana. gnr-120254
Jerak Alenka, Kajuhova 16, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8346,
izdala UE Krško. gni-120263
Jovanović Peter, Jerebova 6, Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1465699, izdala UE Litija. gnu-120326
Jurjec Matjaž, Celjska 40/a, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 557, izdala UE Slovenj Gradec.
gnx-120723
Kajzer Maja, Radvanjska cesta 51, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1229795, reg. št. 113975, izdala UE Maribor. gnz-120421
Karajković Rasema, Rusjanov trg 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1763288, reg. št. 117933, izdala UE
Ljubljana. gnr-120679
Kariž Ludvik, Ulica Ivana Regenta 5, Piran - Pirano, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 10124, izdala UE Piran.
gnz-120246
Karlovčec Stnaislava, Šalara 10, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 22020, izdala UE Koper.
gnc-120544
Kavčič Matic, Dravska ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1369769, reg. št. 235265, izdala UE Ljubljana. gnn-120437
Kelc Vinko, Prisojna ulica 59, Maribor,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 45/2003. gnh-120239
Kocuvan Polutnik Alenka, Celovška ulica 11, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1561850, reg. št. 43107.
gng-120265
Kočevar Davorin, Šmarje 1/a, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 10866, izdala UE Sežana. gns-120553
Kogoj Marjeta, Mezgovci, ob Pesnici
54, Dornava, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. SB 7832, reg. št. 131, izdala UE Ptuj vozniško dovoljenje za voznika inštruktorja. gnw-120549
Koritnik Blaž, Tivolska cesta 36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1368313, reg. št. 176279, izdala UE Ljubljana. gns-120803
Korpnik Anica, Loke 33/b, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. A-i, BGH, reg.
št. 7597, izdala UE Mozirje. gne-120292
Kos Igor, Spodnja Javoršica 16, Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1621064, reg. št. 32661, izdala UE
Domžale. gnj-120362
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Kotjelnikov Boltič Sanja, Plečnikova
13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1239706, reg. št. 107269.
gny-120397
Krivic Samo, Gasparijeva ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 354362, reg. št. 188328, izdala UE
Ljubljana. gnw-120753
Križaj Jože, Rovte 89/a, Rovte, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg.
št. 4179, izdala UE Logatec. gne-120267
Krulec Aleksander, Ul. Florjana Pohlina
3, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1442438, izdala UE Žalec.
gnc-120569
Kržišnik Janez, Cesta v Vintgar 4/a,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
392712, reg. št. 21454. gnw-120449
Kuzman Tomaž, Pot na Dobrotin 3/b,
Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 26767. gnw-120424
Lavrič Janez, Veliki Jelnik 6, Blagovica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h,
BCEFGH, št. S 1763837, reg. št. 20013,
izdala UE Domžale. gnl-120710
Lisjak Alenka, Prešernova 1, Dob, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1801769, reg. št. 22714, izdala UE Domžale. gng-120715
Lokar Tatjana, Stan 6, Mirna, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 991664, reg.
št. 9861, izdala UE Trebnje. gnq-120805
Lukač Jana, Na Korošci 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1592792, reg. št. 253862, izdala UE
Ljubljana. gnv-120325
Magdič Boštjan, Gabernik 29/a, Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 989439, reg. št. 19324. m-628
Malečkar Igor Marijan, Prem 21, Prem,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. s
81949, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnw-120724
Malovrh Miha, Pot na Fužine 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1454719, reg. št. 193171, izdala UE Ljubljana. gnd-120718
Manfreda Tanja, Kal nad Kanalom 106,
Kal nad Kanalom, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 42749, izdala UE Nova Gorica. gnu-120726
Marolt Jaka, Ob Savinji 2, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 7988,
izdala UE Mozirje. gno-120657
Mars Aleš, Šalara 61, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 28655. gnf-120341
Marsetič Jandranka, Dekani 285, Dekani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 22019. gnr-120729
Mastnak Stanka, Cerovec pri Šmarju
23, Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14296, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnu-120226
Matjašič Branka, Ulica Staneta Severja
13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 441317, reg. št. 99207.
gnf-120741
Miković Melita, Ulica Angelce Ocepkove 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 849712, reg. št. 134137, izdala UE Ljubljana. gne-120746
Milošič Simona, Draženska cesta 3,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 40674, izdala UE Ptuj. gnz-120446

Mlakar Tilen, Reška 4/b, Prestranek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14795,
izdala UE Postojna. gnv-120550
Mojstrovič Robert, Grmovlje 7, Škocjan, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 29636. gnb-120245
Naser Sali, Dušana Kvedra 20, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10237,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnr-120754
Odžič Ilija, Šutna 6, Brestanica, vozniško
dovoljenje,
reg.
št. 203791.
gnj-120662
Ogrinc Toni, Stobovska cesta 5, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1068927, reg. št. 31102, izdala UE Domžale. gnu-120476
Oman Peter, Rožna ulica 32, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11954. gnx-120548
Pajnič Jožef, Muljava 11, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001584369, reg. št. 14699, izdala UE
Domžale. gng-120590
Pečar Diego, Sv. Anton, Klanec 12, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 24091. gnp-120556
Pejić Jozo, Cesta v Šmartno 49/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 734474, reg. št. 151975, izdala UE
Ljubljana. gng-120515
Perovič Vesna, Podova 3, Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1444133,
reg. št. 112753. gnx-120523
Petauer Tomaž, Celovška cesta 143,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1215914, reg. št. 135187, izdala UE
Ljubljana. gnx-120598
Pfifer Drago, Šomat 34, Zgornja Velka,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1530619, reg. št. 9212, izdala UE Pesnica. m-636
Pisk Ivan, Bukovica 47, Volčja Draga,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 33670. gnv-120725
Potočnik Tatjana, Sp. Nova vas 6, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 000196683, reg. št. 1663,
izdala UE Slovenska Bistrica. gno-120236
Poturovič Denis, Kajuhova 7, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 16191, izdala UE Postojna. gni-120738
Rašić Jure, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250412, reg. št. 224009, izdala UE Ljubljana. gnp-120581
Razinger Luka, Glinškova ploščad 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1064447, reg. št. 210378, izdala UE
Ljubljana. gng-120465
Rebec Marko, Bonini 105, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 903. gnl-120235
Rogelj Miha, Franca Rozmana Staneta
7, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h, BGH, št. S 1700713, reg.
št. 52238, izdala UE Kranj. gnl-120335
Roglič Jure, Gorjuša 29, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1481497,
reg. št. 36579, izdala UE Domžale.
gni-120588
Rupnik Alojzij, Mali kal 5, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 33831, izdala UE Novo mesto.
gny-120451
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Savenc Jožef, Pod bukvami 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
646601, reg. št. 36993, izdala UE Ljubljana. gno-120682
Sirše Miloš, Grajska vas 48, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1400374, izdala UE Žalec. gny-120422
Sitar Jože, Kovinarska 8, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22630, izdala UE Kamnik. gni-120288
Skuber Marjan, Sp. Polskava 83, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 345695, reg. št. 6321, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnr-120554
Slapnik Vitomir, Mariborska cesta 220,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 880784, reg. št. 16611. gng-120290
Slavec Erik, Osp 86/a, Črni Kal, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 41903.
gny-120447
Smolej Ivan, Ročevnica 16, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1428611, reg. št. 3169, izdala UE Tržič.
gnz-120321
Sobočan Štuhec Mihaela, Bolehnečiči
21, Sveti Jurij ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 050263.
gng-120240
Soklič Marko, Ljubno 112, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
001056046, reg. št. 45892, izdala UE
Kranj. gnv-120450
Starčević Tomislav, Stanežiče 58/a,
Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 844385, reg. št. 198562, izdala UE Ljubljana. gnd-120418
Strmšnik Franc, Obrtna ulica 3, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 7740.
gnk-120286
Sylaj Shefki, Dol pri Borovnici 102, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8718, izdala UE Vrhnika.
gnc-120794
Šeruga Dejan, Prekomorske čete 15,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 31456. gnx-120448
Šinkovec Jožef, Spodnja Kanomlja 58,
Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, št. S
61027, reg. št. 4610, izdala UE Idrija.
gns-120478
Škof Slavko, Pot čez Horjulko 27, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1612371, reg. št. 254643, izdala UE
Ljubljana. gnw-120249
Škulj Matjaž, Kobetova ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1503579, reg. št. 32860, izdala UE Ljubljana. gni-120313
Šribar Renata, Draga 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1433403, reg. št. 38055, izdala UE Ljubljana. gne-120442
Štefančič Terezija, Vrenska gorca 6/b,
Buče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11420, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gny-120572
Štravs Suzana, Zavrh nad Dobrno 14,
Dobrna, vozniško dovoljenje, št. S
1019057, reg. št. 41850. gnz-120346
Šubic Franc, Tratnikova ulica 56, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 42/2003.
gns-120603
Tajber Marko, Brezje pri Oplotnici 18,
Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. GH,

št. S 1450596, reg. št. 22720, izdala UE
Slovenska Bistrica. m-635
Tajroski Firus, Cesta na Markovec 87,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. 43645. gne-120342
Thaler Zoran, Slomškova ulica 25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1710017, reg. št. 255171, izdala UE
Ljubljana. gnq-120630
Tomič Miodrag, Prade, Cesta XVI/2a,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 28395. gnq-120555
Tonja Darja, Sveti Duh 214, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 21964, izdala UE Škofja Loka.
gnt-120727
Trebičnik Olga, Škapinova 1, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17626.
gnr-120779
Trlep Mirko, Hrastov dol 6, Šentvid pri
Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1252945, reg. št. 20657, izdala UE
Grosuplje. gnd-120768
Turnšek Robert, Kamence 12, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 16933, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnv-120700
Ulčar Nada, Rečiška 7, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 0900722, reg.
št. 7746. gnr-120229
Urbič Karla, Gubčeva ulica 2, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1464388, reg. št. 54025, izdala UE Kranj.
gnm-120609
Vajngerl Matjaž, Zg. Velka 43/b, Zgornja Velka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1046885, reg. št. 1335. m-637
Valant Marjan, Škapinova 1, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1363259, reg. št. 32633. gns-120528
Vedlin Jelka, Breg 41, Majšperk, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 18348,
izdala UE Ptuj. gnf-120241
Vindiš Marjan, Brezje pri Lipoglavu 10,
Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje,
kat. BGh, št. S 1612105, reg. št. 254552,
izdala UE Ljubljana. gny-120472
Vodeb Matjaž, Hohkrautova ulica 2/b,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 26869, izdala UE Novo mesto.
gnf-120441
Voh Žaklina, Ulica Vena Pilona 7, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, reg. št. 39787. gnm-120238
Vrban Mladen, Cesta zmage 92, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
303809, reg. št. 20841, izdala UE Maribor. gnf-120766
Vreže Tadej, Na Jasi 21, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1390863, reg.
št. 42940, izdala UE Ptuj. gny-120551
Wlodyga Mojca, Kotlje 97, Kotlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15410, izdala UE Ravne na Koroškem. gnh-120339
Zadravec Janez, Ulica Veljka Vlahoviča
25, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 714436, reg. št. 45550, izdala UE Maribor. gnm-120759
Zajšek Miroslav, Markovci 176, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1390625, reg. št. 4918, izdala UE Ptuj.
gnt-120552
Zelič Andreja, Gorica pri Slivnici 62/a,
Gorica pri Slivnici, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, reg. št. 5150/22, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnl-120360
Zgonc Gašper Jaka, Prušnikova 54,
Ljubljana-Šentvid, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 45/2003. gnh-120639
Ziernicky Rajko, Nova vas pri Ptuju
118/b, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1495307, reg. št. 25570, izdala UE Ptuj. gng-120540
Zupan Aleksander, Vir, Maistrova ulica
7, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 675524, reg. št. 17677, izdala
UE Domžale. gnq-120380
Zupanc Robert, Olešče 22, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1217486.
gnt-120777
Zupančič Damijan, Cesta v Šmartno 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. S 513653, reg. št. 192328,
izdala UE Ljubljana. gnd-120243
Žnuderl Klementina, Police 41, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 14023, izdala UE Gornja Radgona. gno-120232
Žuman Stanislav, Ljubljanska 27, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1330568, reg. št. 73230, izdala UE Maribor. gnx-120773

Zavarovalne police
Avsec Dušan, Sremiška cesta 5, Krško,
zavarovalno polico, št. 530501, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnq-120455
Božičko Marija, Stari grad 86, Makole,
zavarovalno polico, št. AO 00101461746.
gnr-120454
Bremec Štefanija, Hruševica 37, Štanjel, zavarovalno polico, št. 1087583, izdala
zavarovalnica
Adriatic
d.d.
gnm-120359
Ferš Suzana, Ohonica 4/a, Borovnica,
zavarovalno polico, št. AO 474122, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gne-120792
Krničar Milan, Dvorje 93, Cerklje na
Gorenjskem,
zavarovalno
polico,
št. 765807, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gns-120453
Markelj Anton, Brezje 78/a, Brezje, zavarovalno polico, št. AO 557577, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gni-120563
Mihelčič Janez, Grahovo 108, Grahovo, zavarovalno polico, št. AO 1043366,
izdala
zavarovalnica
Adriatic
d.d.
gnk-120561
Mlakar Boštjan, Ulica Milke Kerinove
23, Krško, zavarovalno polico, št. 581883,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnm-120559
Nunar Barbara, Zg. Bela 50, Preddvor,
zavarovalno polico, št. 896611, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnh-120564
SALCO d.o.o., LJUBLJANA, Tržaška
132, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 383021, izdala zavarovalnica Slovenica. gnm-120509
Škerlj Branko, Filipčje Brdo 6, Sežana,
zavarovalno polico, št. 1087956, izdala zavarovalnica Adriatic. gns-120578
Štimac Anton, Ulica bratov Učakar 12,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
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253589, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnu-120801
Tufekčić Mediha, Šercerjeva cesta 17,
Velenje, zavarovalno polico, št. 4419002,
izdala zavarovalnica Triglav d.d. m-642
Vrhovnik Bor, Runkova 2, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 556057, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gny-120747
Zorec Konrad, Volkmerjeva 7, Ptuj, zavarovalno polico, št. 11019445, izdala zavarovalnica Grave. gnm-120734
Župevc Andrej, Sotelsko 8, Krško, zavarovalno polico, št. AO 949718. gnn-120233

Spričevala
Ambrož Barbara, Polje, Cesta XXVIII/1,
Ljubljana-Polje, indeks Srednje gradbene
šole v Ljubljani, izdan leta 1986 na ime
Medved Barbara. gnv-120579
Batić Nermina, Trg na Stavbah 10, Litija, spričevalo 1. letnika Srednje gumarske
in tekstilne šole Kranj, izdano leta 1996.
gnj-120587
Belcl Janja, Podgradje 8/a, Ljutomer,
letno spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
strojne in tekstilne šole, izdano leta
1993/94 in 1994/95. gnt-120452
Bele Janez, Jakčeva 2, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Novo mesto, izdano leta 1986. gnl-120460
Bidovec Luka, Juleta Gabrovška 23,
Kranj, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole
Kranj,
izdano
leta
2001/02.
gnm-120534
Bizilj Aleš, Brilejeva ulica 6, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za strojništvo, izdano leta 1993/94. gnp-120281
Breznik Mateja, Romihova 16, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije in
srednje kmetijske šole Ruše, izdano leta
1996. m-638
Bricelj Darja, Slomškova ulica 35, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Polje, izdano leta 1974, izdano na ime Snoj Darja.
gnq-120530
Čebular Stanislava, Rožanska ulica 4,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja kemijska
šola v Ljubljani. gny-120597
Drev Mateja, Janškovo selo 27/a, Velenje, indeks, izdala Srednja Agroživilska
šola v Ljubljani leto izdaje 1986.
gnv-120425
Drofelnik Simon, Pohorska cesta 26,
Mislinja, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
elektro in računalniške šole v Velenju smer elektrikar, elektonik, izdano leta 1998
in 1999. gnm-120709
Ekart Franc, Knezova ulica 4, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Jožeta Potrča, izdano leta 1965. gnt-120677
Giulaitti Martina, Dajnkova 42, Ljubljana, indeks, št. 42248899, izdala Akademija za likovno umetnost. gnk-120311
Glojnarič Iztok, Savska cesta 27, Sevnica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
tehnične šole Celje, smer oblikovalec kovin, izdano leta 1990 in 1991. gns-120328
Gorenak Urška, Toneta Milive 2, Slovenske Konjice, spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole v Mariboru, izdano leta
2002. m-631
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Gorišek Marija, Cesta 4. julija 50, Krško, spričevalo o končani OŠ Blanca - ŠC
Sevnica, izdano leta 1984, izdano na ime
Medved Marija. gnl-120410
Gramc Žiga, Vodnikova cesta 38, Ljubljana, spričevalo 1. razreda OŠ Šentvid,
izdano leta 2002. gnu-120526
Grandovec Janja, Grajska cesta 8, Črnomelj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tekstilne šole v Metliki.
gno-120407
Grlj Nataša, Smrje 31, Prem, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Srednje ekonomsko komercialne šole v postojni, izdano leta 2001/2002. gno-120332
Gutsmandl Marko, Ruska 12, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje prometne šole Maribor, izdano leta 2001/02. m-645
Horvat Ivan, Zakušak 50, Juršinci, spričevalo Delavske univerze Maribor, tečaj
težke gradbene mehanizacije, izdano leta
1975. m-643
Janežič Anton, Prištinska ulica 18, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra za blagovni promet v Ljubljani, št. 617, izdano 5. 9. 1978. gnf-120716
Janhuba Saša, Vrtača 7/A, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Šubičeve gimnazije, izdano leta 1995. gnk-120486
Kavčič Rok, Hrastje 193, Kranj, spričevalo OŠ Stane Žagar Kranj, leto vstopa
1997. gnl-120735
Kekič Tadej, Strma pot 1, Krško, spričevalo o končani OŠ Jurij Dalmatin Krško,
izdano leta 1995. gnb-120720
Kolar Jasna, Streliška 17, Maribor, indeks, št. 81405420, izdala EPF Maribor.
m-640
Koleša Golob Špelca, Pot 27. julija 4,
Kamnik, indeks Srednje agroživilske šole v
Ljubljani, na ime Koleša Špela.
gnd-120268
Kopič Andreja, Dvorjane 36, Spodnji
Duplek, spričevalo 4. letnika Zdravstvene
šole v Mariboru, pediatrična smer, izdano
leta 1982. m-653
Kosajnč Benjamin, Ulica 8. februarja
35, Miklavž na Dravskem polju, indeks,
št. 07200024, izdala Visoka policijsko varnostna šola v Ljubljani. gnd-120318
Kosec Loreta, Crnekova 5, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Juga Polak Maribor, izdano leta 1999. m-650
Krajnc Adrijana, Podgož 18, Stari trg
pri Ložu, spričevalo 8. rezreda OŠ Dr. Anton Debeljak, Loški Potok, izdano leta
1992. gnh-120464
Krebl Katja, Pucova 4, Celje, indeks,
št. 26105229, izdala Fakulteta za gradbeništvo
in
geodezijo
v
Ljubljani.
gnp-120256
Kržišnik Anže, Pod kostanji 38, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnq-120255
Kuhar Matej, Šmarjeta 24, Šmarješke
Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
1997. gnn-120733
Latič Admir, Vrtnarija 10/a, Vrhnika,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole, smer ekonomsko komercialni tehnik,
izdano leta 2001/2002. gni-120338

Lazarević Zagor, Thumova ulica 34,
Ljubljana, indeks, št. 23020192, izdala
Strojna fakulteta v Ljubljani. gnb-120770
Lokar Tatjana, Stan 6, Mirna, indeks,
št. A30047, izdal Zavod B2 v Ljubljani.
gno-120807
Majdič Franc, Negastrn 8, Moravče, diplomo Fakultete za strojništvo, št. 5097,
izdana 27. 10. 2000, strokovni naslov univerzitetni diplomirani inženir strojništva.
gnh-120814
Malnar Matjaž, Šalka vas 13, Kočevje,
spričevalo SŠ Kočevje, poklic mizar in tapetnik, izdano leta 1998. gnj-120562
Marušić Linda, Rusjanov trg 2, Ljubljana, indeks, št. 18971174, izdala Filozofska
fakulteta. gnx-120698
Mežik Neža, Rateče 46, Rateče-Planica, spričevalo 3. letnika SETŠ Radovljica.
gns-120357
Mihalič Irena, Naselje pod hribom 7,
Gozd Martuljek, spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije v Radovljici, izdano leta
2002. gny-120247
Mohorič Urška, Na poklonu 17, Spodnja Idrija, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne čipkarske šole v Idriji, izdano na
ime Peternel Urška. gnn-120333
Mom Martina, Ul. Veljka Vlahoviča 43,
Maribor, spričevalo 3. letnika Živilske šole
v Mariboru, izdano leta 2000. m-632
Mrak Iztok, Pot 27. julija 3, Kamnik,
spričevalo o končani OŠ Miška Kranjca,
izdano leta 1998. gnt-120327
Novak Miha, Gosposvetska 53, Maribor, spričevalo 3. letnika Gimnazije in srednje kemijske šole, izdano leta 2001.
m-630
Perhaj Nina, Cesta v Svetje 11, Medvode, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1999. gnb-120324
Podhraški Silva, Brebovnica 1, Gorenja
vas, spričevalo o končani OŠ Izobraževalnega središča Miklošičeva v Ljubljani, izdano leta 1989/90. gni-120567
Prelaz Andrej, Senožeče 104/k, Senožeče, indeks, št. 04024578, izdala Visoka
upravna šola v Ljubljani. gnr-120804
Reichard Blaž, Koroška cesta 6, Bled,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Jesenice. gnx-120248
Renčof Alenka, Gorenja vas 1, Podkum,
spričevalo o zaključnem izpitu Zavoda za
izobraževanje in kulturo Litija, Ljudska univerza, poklicno tehniško izobraževanje:
ekonomsko-komercialni tehnik, št. 455/e,
izdano 18. 12. 2001. gnv-120800
Rivič Nataša, Regentova 2, Ankaran Ankarano, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Kopru, izdano leta
2001. gnu-120601
Ropoša Maja, Sr. Bitnje 44, Žabnica,
spričevalo 2. letnika Srednje biotehniške
šole Kranj, smer cvetličar. gnv-120350
Selimovič Dado, Blejska Dobrava 80,
Blejska Dobrava, spričevalo 2. letnika
Srednje šole Jesenice. gno-120557
Sila Borut, Brilejeva ulica 1, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Šentvid, izdano leta 1994. gnf-120491
Simerl Aleš, Prušnikova 16, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektro šole v Mariboru, izdano leta 1992.
m-633
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Smole Mateja, Reštanj 24, Senovo,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske
šole, smer aranžerski tehnik, izdano leta
1998 in 1999. gnb-120295
Sterle Slavko, Krakovski nasip 18, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Šole za prodajalce v Ljubljani, izdano leta 1977.
gnj-120787
Škraban Nataša, Krog, Plečnikova ulica
3,
Murska
Sobota,
indeks,
št. 07020248, izdala Visoka policijska šola v Ljubljani. gnc-120769
Špendal Barbara, Simona Jenka 10,
Domžale, spričevalo Srednje ekonomske
šole Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta
1991/92 in 1992/93. gnq-120355
Šterkelj Bernard, Kriva pot 35, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Ravne na Koroškem , št. 46, izdano leta 1969.
gnd-120568
Trumić Nedim, Prešernova 4, Velenje,
indeks, št. 93428771, izdala FERI Maribor. m-646
Tul Irena, Gradnikove brigade 47, Nova
Gorica, indeks, št. 18990766, izdala Filozofska fakulteta. gnq-120655
Učakar Gregor, Kolovška 5, Radomlje, spričevalo od 1. do 6. razreda OŠ
Roje, izdano leta 1995 do 2002.
gnm-120809
Vidovič Sandi, Kersnikova cesta 11,
Grosuplje, spričevalo 1. letnika Srednje
agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
1992/93. gnt-120477
Zupančič Matej, Planinska vas 13, Trbovlje, spričevalo 3. letnika Srednje poklicne šole - smer avtoklepar, izdano leta
1997. gnj-120737
Zupin Mateja, Okroglo 10, Stahovica,
indeks, št. 21015336, izdala Fakulteta za
družbene vede. gnq-120705
Žavbi Igor, Šmartno v Tuhinju 9, Laze v
Tuhinju, obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 2000. gnw-120649
Žgajnar Ana, Valburga 45, Smlednik,
indeks, št. 20200348, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnv-120275
Žibert Bojan, Bratovševa ploščad 24,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Tehnične
šole za lesarstvo v Ljubljani, izdano leta
1976. gnj-120512
Žnidarič Marjeta, Placerovci 27, Gorišnica, spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole. gns-120353

Ostali preklici
Anžič Izidor, Sp. Škofije 243, Škofije,
delovno knjižico. gnn-120358
B.B.Y. -BEST BOATS Yachting d.o.o.,
Opekarska cesta 18/a, Ljubljana, evidenčni list za čoln, št. 01-03-503/2002 z dne
25. 5. 2002. gnn-120483
Ban Tomaž, Strma pot 7, Izola - Isola,
vpisni list za čoln, št. 01-03-513/1-1995 z
dne 29. 6. 1995. gne-120717
Bašnec Barbara, Starše 79/b, Starše,
študentsko izkaznico, št. 93494987.
m-652
Brankovič Stanislava, Bokalova 13, Jesenice, delovno knjižico. gnp-120231

Cankar Srečko, Setnica 1, Polhov Gradec, delovno knjižico. gnw-120699
Čop Jernej, Mesesnelova ulica 10, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-3875/94. gnm-120538
Deganc Ivan, Celovška cesta 196, Ljubljana, delovno knjižico. gnx-120373
Dolenc Blaž, Strossmayerjeva 7, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41990339,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnn-120383
Dragič Darja, Požarnice 94/a, Brezovica pri Ljubljani, dijaško izkaznico, izdala
Srednje ekonomske šole v Ljubljani.
gnf-120466
GLIHATRANS,, Cesta 15, Veliki Gaber,
dovolilnico - nemško zeleno - DO71919
-024043. gnr-120429
GLIHATRANS,, Cesta 15, Veliki Gaber,
dovolilnico 249/07 - francosko zeleno DO12673 - 110467, DO 12668 - 110462,
DO12669 - 110463. gnq-120430
GLIHATRANS,, Cesta 15, Veliki Gaber,
belgijsko
tranzitno
dovolilnico,
št.
DO43525. gnp-120431
GLIHATRANS,, Cesta 15, Veliki Gaber,
dovolilnico 528/01 Nizozemsko univerzalno - D000419 -005593. gno-120432
Gomboc Štefan, Puževci 5, Bodonci,
orožni list, reg. št. OL 000022507, izdala
UE Murska Sobota, dne 6. 8. 2002.
gnt-120627
Grahornik Suzana, Dolna Počehova 23,
Pesnica pri Mariboru, delovno knjižico,
št. 146566, reg. št. 31502. m-654
Grandovec Anton s.p., AVTOPREVOZNIŠTVO, Cesta 15, Videm-Dobrepolje, licenco, št. 009765/16421/01-BGD19/2001 za
vozila z reg. št. LJ R5 - 48K, LJ R5 - 46K in
LJ R5 - 49K. gnk-120361
Harter Zoran, Vodovodna cesta 46,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-120299
Hobič Silvester, Ručigajeva 46, Kranj,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-3207/00, ser. št. 2229.
gnl-120385
Hrvatin Klavdij s.p., International transport, Prade, Pobeška cesta 44, Koper Capodistria, certifikat TIR št. 41 za polprikolico D4-24KP, izdan 7. 2. 2001 pri Carinski upravi Republike Slovenije, Carinski
urad Koper. gnu-120701
Humar Valter, 9. september 52, Šempeter pri Gorici, delovno knjižico.
gni-120463
Ivančič Mirko, Kraška ulica 15, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-6463. gnd-120793
Janežič Nevenka, Nova pot 8, Škofljica, študentsko izkaznico, št. 19784873,
izdala Ekonomska fakulteta. gni-120788
Kadirić Edis, Titova 39, Jesenice, delovno knjižico. gnn-120558
Kalajžič Domen, Ljubljanska 1, Bled,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-2342/99, VČ-1905/99.
gnu-120351
Klemenčič Anton, Gradac 102, Gradac,
izkaznico vojnega veterana, št. 0007174,
izdala UE Metlika dne 25. 5. 2002.
gng-120565
Kramberger Dušan, Bišečki vrh 29, Trnovska vas, potrdilo o opravljenem tečaju
za skladiščnika na Delavski univerzi v Mariboru, izdano leta 1982. m-639
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Kramer Maja, Savina 69, Ljubno ob Savinji, študentsko izkaznico, št. 18960297,
izdala Filozofska fakulteta. gnm-120634
Kuruc Zlatko, Na Golovcu 2, Celje, delovno knjižico. gni-120713
Kuzmič Bojan, Vojkova cesta 77, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gnl-120810
Lavrič Janez s.p., Avtoprevozništvo, Veliki Jelnik 6, Blagovica, izvod licence
št. 007395/8606-ZR16/1998,
izdana
29. 5. 1998 za vozilo Mercedes-Benz
1935 K, z reg. oznako LJ R1-68D.
gnk-120711
Logar Drago, Vrbica 14, Ilirska Bistrica,
potrdilo o opravljenem tačaju za varno delo s traktorji in traktorskimi priključki, izdala SGLŠ Postojna. gnk-120736
Malovrh Miha, Pot na Fužine 11, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 21019172,
izdala Fakulteta za družbene vede.
gnz-120721
Manfreda Tanja, Kal nad Kanalom 106,
Kal nad Kanalom, študentsko izkaznico,
št. 19338369, izdala Ekonomska fakulteta. gnl-120585
Matela Roswitha, Framska ulica 3, Maribor, delovno knjižico št. 14322, izdana
leta 1999 v Mariboru - dvojnik. m-641
Meglič Goran, Zg. Duplje 40/a, Duplje,
delovno knjižico, št. 215907, reg.
št. 9287. gnq-120230
Mezgec Rozalija, Beograjska 45, Maribor,
izkaznico
vojnega
veterana,
št. 016384. m-644
Mrak Marko, Ulica padlih borcev 9, Tolmin, delovno knjižico, št. A 50004, izdana
20. 5. 1986. gno-120457
Mulalić Šehiza, Ladja 17, Medvode, delovno knjižico. gnn-120583
Nahić Fatima, Ladja 17, Medvode, delovno knjižico, izdana na ime Mulalić Fatima. gnm-120584
Ogorevc Ljiljana, Cundrovec 16/c, Brežice, delovno knjižico. gno-120732
Ogriz Tomaž, Gradiška 6, Slovenj Gradec, študentsko izkaznico, št. 71115806.
m-634
Ostrouška Marjo, Lemutova 25, Nova
Gorica, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-1839/01, VČ-4388,
izdano na ime Giancarlo De Martiis.
gnn-120458
Ošina Josip s.p. - avtoprevozništvo, Ob
potoku 17, Brežice, italijasnko bilateralno
dovolilnico, št. 0142260. gnv-120525
Ovsec Drago, Soška ulica 86, Ljubljana, delovno knjižico. gnr-120379
Pekolj Alojz s.p., Prevoznik, Občine 5,
Dobrnič, avstrijsko dovolilnico št. 005546,
črtna koda D027165. gnh-120543
Pešl Monika, Polički vrh 8, Jarenina,
delovno knjižico, št. 1805. m-629
Petelin Olga, Krakovska ulica 6, Ljubljana, delovno knjižico. gnv-120250
Peternel Tina, Šolska ulica 6, Škofja
Loka, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Škofja Loka. gnb-120320
Pevec Urška, Majcenova cesta 17, Trbovlje,
študentsko
izkaznico,
št. 01096180, izdala Pedagoška fakulteta. gnu-120576
Pintarič Franjo, Sp. Preloge 11/b, Slovenske Konjice, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-2361/97,
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VČ - 841/97, izdano 19. 5. 1997.
gnt-120227
Pirnat Tanja, Vojkova cesta 77, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20980192,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnb-120270
Planinc Luka, Ižanska cesta 27/b1000,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnk-120511
Preskar Anton s.p., Prevozi, Kozje 8, Kozje,
licenco
št.
0 0 9 8 9 4 / 17 9 0 1 / 0 1 - K N 6 4 / 2 0 0 1.
gnt-120752
Pupovac Mičo, Hudourniška cesta
18/a,
Ljubljana,
delovno
knjižico.
gnc-120469
Reher Roza, Vojkova 23, Portorož Portorose, delovno knjižico. gnq-120459
Ropret Dunja, Retnje 11, Križe, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Šentvid.
gnc-120594
Rozina Bojan, Preglov trg 5, Ljubljana,
službeno izkaznico, št. 2080064 - F, 1. 6.
2000 do 26. 1. 2003, Varnost parks 1,
d.o.o.. gnz-120271
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SALONIT ANHOVO, d.d., Vojkova 1,
Deskle,
žigosano
kopijo
licence,
št. 0003206/79, izdano 13. 4. 1999 za
vozilo TAM 190 T 15 B z reg. št. GO H8 346. gnj-120487
Selenić Vitomir, Ločica pri Vranskem
23/a,
Vransko,
delovno
knjižico.
gnv-120475
Stojanović Ćedomir, Pečinska ulica 26,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-120474
Tošaj Dušan, Kidričeva ulica 4, Kočevje, delovno knjižico. gnp-120356
Učakar Davorin, Mestni log II/15, Kočevje,
študentsko
izkaznico,
št. 28030026, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gni-120613
Ules Borut, Na soseski 20, Maribor,
delovno knjižico, št. 3843, izdana leta
1985 v Mariboru. m-649
Urbas Sašo, Zg. Selnica 4/c, Selnica
ob
Dravi,
delovno
knjižico,
ser.
št. 0265022, reg. št. 75, izdana leta
1994. m-651
Varnier Tess, Linhartova cesta 15, Ljubljana, delovno knjižico. gnj-120637

Vidic Danilo, Na Straški vrh 27, Ljubljana, tretji izvod enotne carinske listine za
vozilo Jaguar limuzina, št. šasije
1J50642DN, motor: tip 340, letnik 1968,
bencinar, 119 kW, 3417 ccm, prva
re. 23. 3. 1968. gnl-120260
Voglar Dušan s.p., Avtoprevoznik, Makedonska 39/b, Maribor, izvod licence
št. 01006017 za vozilo TAM 130T 11 z reg.
oznako MB 49-59U, izdala OZS dne
27. 11. 2002. gns-120703
Vratarič Franc, Kopitarjeva ulica 2, Murska Sobota, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1165849.
gnm-120234
Vrzel Jože, Pod Pohorjem 2, Maribor,
delovno knjižico. m-648
Weissbacher Marija, ob železnici 4, Kidričevo, delovno knjižico. gnt-120352
Zadravec Biljana, Beblerjev trg 6, Ljubljana, delovno knjižico. gnx-120748
Zupanc Igor, Kantetova ulica 40, Ljubljana, delovno knjižico. gng-120340
Žnidar Istok, Miličinskega 11, Celje, delovno knjižico. gns-120653
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