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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo

predhodnega razpisa

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

Št. 351-05-21/2003 Ob-95748
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,

1000 Ljubljana, 01/478-18-05.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izvedba gradbeno
obrtniških in instalacijskih del za izgrad-
njo nove poslovne stavbe državnih or-
ganov v Tolminu, v skupni površini neto
3.528 m2.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
Sektor za investicije, Barbara Pretnar, tel.
01/478-18-33.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 4. 6. 2003.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 149/03 Ob-95865
1. Naročnik: Državni izpitni center.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 16,

1000 Ljubljana, tel. 01/548 46 00.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: postavitev produkcijske-
ga sistema tiska na zahtevo na ključ.

4. Kraj dobave: Ob železnici 16, Ljub-
ljana.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Joži Trkov, tel. 01/548 46 56.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: postavitev produkcijskega
sistema tiska na zahtevo vsebuje dobavo,
montažo, inštalacijo, zagon, šolanje, tehnič-
no podporo, vzdrževalno pogodbo, lizing.

Sistem omogoča črno-beli tisk z nepo-
sredno dodelavo, dvobarvni in večbarvni
tisk ter sistem zajemanja in manipulacije do-
kumentov.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 6. 2003.

Državni izpitni center

Št. 404-01-124/2003 Ob-95908
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del na Cen-
tru za usposabljanje na morju – Fakulte-
te za pomorstvo in promet.

4. Kraj dobave: Portorož, Obala 6.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
IMOS d.d., Dunajska 56, 1001 Ljubljana,
tel. 01/473-33-82.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 6. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 110-1/03 Ob-95965
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, tel. 01/300-99-59, faks
01/300-99-37.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izdelava idejnega
projekta AC odseka Beltinci–Pince, po-
dodsek Beltinci–Lendava, ki obsega:

– idejna študija trase AC optimizacija tra-
se v M 1:5000 (km) 17,3;

– idejni projekt AC (km) 17,3;
– idejni projekt cestninska postaja

(kom) 1;
– idejni projekt za izvennivojske priključ-

ke (kom) 1;
– deviacije kategoriziranih cest (km) 1,5;
– deviacije lokalnih cest (km) 4,0;
– deviacije gozdnih in poljskih poti (km)

20,0;

– vodnogospodarske ureditve (km) 16,7;
– regulacije vodotokov (km) 16,7;
– melioracije (območje) 2;
– zasnovalne skice objektov: Nadvoz

(kom) 11, Prepust (kom) 15, Most (kom) 3;
– prometna oprema in signalizacija

osnovne trase in priključkov (km) 17,3;
– prometna oprema in signalizacija devi-

acij (km) 25,5;
– komunalni vodi (izgradnja, prestavitev

in križanja): elektro vodi (VN) (kom) 6, elek-
tro vodi (SN in NN) (kom) 10, TK vod (kom)
8, Vodovode (kom) 5, Kanalizacija (kom) 5,
Javna razsvetljava (ca. kom) 2, Klic v sili
(km) 17,3.

4. Kraj dobave: AC odsek Beltinci-Pin-
ce, pododsek Beltinci–Lendava, dolžina AC
odseka Lendava–Pince je 17,3 km.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: konec maja in zače-
tek junija 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
DDC svetovanje inženiring, Družba za sve-
tovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Marsela Podboj, univ. dipl.
inž. kraj. arh., tel. 01/306-84-15.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: predviden pričetek del je
v juliju 2003. Rok za dokončanje del je
december 2004. Dela se bodo financirala
iz lastnih sredstev Dars d.d.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 6. 2003.

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

Št. 110-1/03 Ob-95966
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

je 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, tel. 01/300-99-59, faks
01/300-99-37.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali stori-
tev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: odsek: AC Lenart–Bel-
tinci, pododsek: Vučja vas–Beltinci Z R
353; novogradnja viadukta št. 6-4.

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

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

lahko zahteva dodatne informacije: DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljub-
ljana – AC Projekt 1 SV Slovenija, Ulica Tal-
cev 24, 2000 Maribor, Rade Zeljkovič, univ.
dipl. inž. grad., tel. 02/234-32-18, faks
02/234-32-25. Dela se bodo financirala iz
lastnih sredstev Dars d.d. Na podlagi IP pro-
jekta je izgradnja viadukta št 6-4 na AC Vučja
vas–Beltinci.



Stran 3242 / Št. 56 / 13. 6. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: predviden rok izgradnje:

I. faza (leva polovica viadukta): septem-
ber 2003 – september 2004;

II. faza (desna polovica viadukta): marec
2005 – julij 2005.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 6. 2003.

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

Št. 110-1/03 Ob-96051
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali stori-
tev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: dobava električne ener-
gije za upravičena odjemna mesta DARS
d.d., v letu 2004.

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

ročila, če je določen: predvidoma konec
junija 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
DDC svetovanje inženiring, Družba za sve-
tovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana – oddelek za razpise in
pripravo pogodb in Pavrič Stane, inž. el.,
tel. 03/544-20-00, faks 03/544-20 –
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: lastna sredstva Dars d.d.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 6. 2003.

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

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

blaga po odprtem postopku

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

Razveljavitev
Št. 405/03 Ob-95982

Naročnik Klinični center Ljubljana, Zalo-
ška cesta 2, 1000 Ljubljana, razveljavlja 8.
sklop javnega naročila za nakup koronarnih
stentov, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 37 z dne 18. 4. 2003, Ob-92276.
Razveljavljeni 8. sklop se nanaša na nakup
koronarnih stentov prekritih s pasivnim pre-
kritjem.

Ostali sklopi predmetnega javnega naro-
čila ostanejo nespremenjeni.

Klinični center Ljubljana

Popravek

Št. 403/03 Ob-95800
V javnem razpisu za oddajo naročila bla-

ga po odprtem postopku za dobavo tekstili-
je, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 45 z
dne 16. 5. 2003, Ob-93774 se spremenita
8. (a) in 9. točka:

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 7. 2003, ob 12. uri v predaval-
nici 1, pritličje glavne stavbe Kliničnega
centra Ljubljana.

Klinični center Ljubljana

Popravek

Št. 0203-071/2003 Ob-95897
Naročnik Zavod za zdravstveno zavaro-

vanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljub-
ljana, je v Uradnem listu RS, št. 25-27 z
dne 14. 3. 2003, Ob-90131, objavil javno
naročilo za dobavo pripomočkov, ki se upo-
rabljajo pri zdravljenju zavarovanih oseb z
inkontinenco, popravek pa je objavil v Ura-
dnem listu RS, št. 35 z dne 11. 4. 2003.

Točka 8. (a) objave se spremeni tako,
da se datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo, glasi: 1. 7. 2003 do
10. ure.

Točka 9. objave se spremeni tako, da
se datum, čas in kraj odpiranja ponudb gla-
sijo: 1. 7. 2003 ob 11. uri, Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva
24, Ljubljana – soba 140.

Točka 13. objave se spremeni tako, da
se spremenijo pogoji, objavljeni pod točka-
mi 16, 17 in 19 tako, da se glasijo:

16. da na področju poslovne sposo-
bnosti izvedbe posla izkaže, da je ali
proizvajalec ponujene opreme (dokazi-
lo: kopija registracije izdelka, patenta
ipd. Priloži se kot priloga 15) ali da ima
sklenjeno veljavno pogodbo s proizva-
jalcem, principalom ali dobaviteljem po-
nujene opreme, iz katere bo razvidno
najmanj, da vse strani pripadajo isti po-
godbi, kdo sta pogodbeni stranki, da-
tum sklenitve in datum veljavnosti po-
godbe, način naročanja, roki dobav bla-
ga ponudniku ter razviden podpis po-
godbe. Ponudnik lahko druge poslovne
podatke prekrije (edigs, neizbrisljiv mar-
ker ipd.). Kopijo pogodbe mora ponud-
nik priložiti kot prilogo št. 15 glede na
11. člen navodil ponudnikom.

17. da na področju kadrovske sposo-
bnosti izvedbe posla izkaže, da ima naj-
manj 6 redno zaposlenih, ki bodo delali
na področju predmeta naročila, od tega
4 osebe za logistiko pri dobavi opreme
(dobava, manipulacija zalog in oddaja
oziroma dostava pošiljk) in 2 osebi za
sprejem naročil (logistika naročanja, re-
klamacije, izdaja računov) – razvidno iz
obrazca 10. Seznam ključnega osebja
ponudnika, kamor se pod področje dela
vpisuje področje glede na zgoraj nave-
deno delitev. Namesto 4. oseb za logi-
stiko lahko ponudnik predloži pogodbo
z zunanjim izvajalcem dostave – ekspre-
sna dostava – iz katere bo razvidno, da
bo dostava izvršena v 48 urah od naro-

čila (kopijo pogodbe v tem primeru
predloži kot prilogo št. 16 glede na
11. člen navodil ponudnikom). Vsak pri-
javljen redno zaposlen kader mora ime-
ti vsaj 2 leti delovnih izkušenj (razvidno
iz obrazca 10. Seznam ključnega oseb-
ja ponudnika).

19. finančno sposobnost izvedbe po-
sla ponudnik dokaže tako, da predloži
načrt financiranja posla, ki ga sestavi
ponudnik sam (priloga 17) in v katerem
izkaže, da bo sposoben pokrivati stro-
ške dobave od prvega naročila po po-
godbi z naročnikom do prvega prejema
plačila s strani naročnika.

Zgoraj navedeni popravki z objavo po-
stanejo sestavni del razpisne dokumentaci-
je za to javno naročilo.

Druge točke objave ostanejo nespreme-
njene.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Popravek
Ob-95941

V javnem razpisu za oddajo naročila bla-
ga po odprtem postopku za pohištveno
opremo preurejenih prostorov v ZD Šiška-
PT. Novi trakt, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 45 z dne 16. 5. 2003 št. objave
3/2003, Ob-93868,se popravijo datumi v
naslednjih točkah in se pravilno glasijo:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 6. 2003 do
10. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 6. 2003 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Metelkova 9, uprava, II. n.,
sejna soba.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 18. 9. 2003 in 7. 7.
2003.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 3 Ob-95760
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska

družba d.o.o. Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Goriška cesta

23b.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

traktorskega ali bagerskega stroja na
kolesih s potrebnimi priključki.

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

4. Kraj dobave: Komunalno stanovanj-
ska družba d.o.o. Ajdovščina.

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

zaključka ali trajanje dobave: pogoji v raz-
pisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: KSD d.o.o.
Ajdovščina, Goriška cesta 23b, kontaktna
oseba Igor Madon.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
7. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcijski
račun 04751-0000120476 pri NKBM.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 7. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno stanovanjska
družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 23/b,
5270 Ajdovščina, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 7. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
naročnika, Goriška c. 23/b, 5270 Ajdov-
ščina.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija-menično zavarovanje za re-
snost ponudbe v višini 3% ponudbene ce-
ne, z veljavnostjo 90 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok minimalno 30 dni oziroma skladno z
vzorcem pogodbe.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 6. 2003.

Komunalno stanovanjska
družba d.o.o. Ajdovščina

Ob-95761
1. Naročnik: Osnovna šola Gradec, Bev-

kova 3, 1270 Litija.
2. Naslov naročnika: Bevkova 3, 1270

Litija, tel. 01/89-83-200, telefaks
01/89-83-200, e-mail: o-gradeclit.lj@gu-
est.arnes.si.

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

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

I. mleko in mlečni izdelki,
II. meso, mesni izdelki in jajca,
III. ribe in konzervirane ribe,
IV. sveža zelenjava in suhe stročnice,
V. sveže sadje,
VI. zamrznjena in konzervirana zelenjava,
VII. sadni sokovi in sirupi,
VIII. žita, mlevski izdelki in testenine,
IX. zamrznjeni izdelki iz testa,
X. kruh, pekovsko pecivo,
XI. keksi, slaščičarski izdelki,
XII. ostalo prehrambeno blago in izdelki.
4. Kraj dobave: matična šola v Litiji, Bev-

kova 3 in podružnične šole.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek dne
15. 8. 2003, trajanje tri leta od podpisa
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko prejme razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo prejmete v tajništvu šole ob
predložitvi dokazila o plačilu stroškov doku-
mentacije, vsak delovnik od 8. do 13. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 3. 7. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT (20% DDV je vključen v
ceno), znesek ponudniki nakažejo na tran-
sakcijski račun številka: UJP Ljubljana
01260-6030660770, številka sklica 20.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 4. 7. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Gradec, Bevko-
va 3, 1270 Litija, s pripisom javna naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 4. 7. 2003 ob 10. uri v prostorih
OŠ Gradec, Bevkova 3, 1270 Litija.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od iz-
daje računov, računi se izdajajo po dobavi
blaga – zbirno, dekadno ostali pogoji so
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, od katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: po poteku roka za od-
dajo ponudbe ponudniki ne smejo več
umakniti ali spremeniti ponudbe. Naročnik
bo sprejel odločitev o izbiri ponudnikov
predvidoma v roku 2 tednov po odpiranju
ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: dne 5. 6. 2003.

Osnovna šola Gradec

Št. 404-01-115/2003 Ob-95764
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/24-41-176; faks
01/24-41-269; elektronski naslov: bran-
ka.abramovic-piasevoli@gov.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: laborato-
rijska računalniška oprema za fiziko, ke-
mijo in biologijo.

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

4. Kraj dobave: srednje šole na različ-
nih lokacijah v Republiki Sloveniji.

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

zaključka ali trajanje dobave: maksimalno
90 dni od dneva sklenitve pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Urad za investicije, Trubarjeva 3/VII.
Kontaktna oseba je tajnica Nataša Novak,
morebitne dodatne informacije Branka
Abramović-Piasevoli.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
naprej.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije: 3.500 SIT; način plačila: vir-
mansko ali s položnico na transakcijski ra-
čun št. 01100-6300109972 – izvrševanje
proračuna Republike Slovenije, sklicna št.
1833111-7141998-40411153.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vloži-
šče, soba št. 202.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 7. 2003 ob 14. uri, Trubarjeva 3/V
(sejna soba št. 40), Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti zahtevane bančne
garancije v višini in na način, ki je v skladu z
vzorci za resnost ponudbe, za dobro izved-
bo prevzetih obveznosti in za odpravo na-
pak v garancijskem roku, kot jih zahteva
razpisna dokumentacija.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik plača opremo 30 dni po dobavi na loka-
cije šol in uradnem prejemu računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj
90 dni od dneva odpiranja ponudb, datum
odločitve o sprejemu ponudbe predvidoma v
14 dneh od dneva odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
garancija, dobavni rok, uporabniška pro-
gramska oprema v slovenskem jeziku.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pisna vprašanja oziroma kot je nave-
deno v razpisni dokumentaciji.
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17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 6. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 02/2003 Ob-95802
1. Naročnik: Zavod za usposabljanje in-

validne mladine Kamnik.
2. Naslov naročnika: Novi trg 43/a,

1241 Kamnik, tel. 01/831-74-44, telefaks
01/831-76-66.

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

Opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, so navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: predmet javnega razpisa obsega na-
slednje sklope in podsklope:

1. sklop: mleko in mlečni izdelki;
2. sklop: kruh in pekarsko pecivo;
3. sklop: testenine in hitro zamrznjene

jedi;
4. sklop: goveje, telečje in svinjsko me-

so in izdelki iz mesa;
5. sklop: sveže sadje in zelenjava;
6. sklop: sokovi, brezalkoholne pijače in

mineralne vode;
7. sklop: zelenjava, sadje, ribe – zamrz-

njeno, konzervirano:
– podsklop 7.1: zamrznjena zelenja-

va in sadje,
– podsklop 7.2: konzervirana zelenja-

va in sadje,
– podsklop 7.3: zamrznjene ribe;

8. sklop: perutninsko in puranje meso
ter izdelki iz mesa;

9. sklop: olje in izdelki iz olja, sladkor,
kava, riž;

10. sklop: ostalo prehrambeno blago.
Ponudniki lahko ponudijo vse blago v

celoti (sklopi od 1 do 10), ali blago posa-
meznega sklopa oziroma podsklopa v celo-
ti. Ponudniki ne morejo ponuditi posamez-
nega blaga oziroma posameznih artiklov iz
posameznega sklopa oziroma podsklopa.

4. Kraj dobave: Zavod za usposabljanje
invalidne mladine Kamnik, Novi trg 43/a,
1241 Kamnik.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: po-
nudniki lahko ponudijo samo osnovno po-
nudbo. V primeru, da ponudnik ponudi še
variantno ponudbo, se le-ta ne bo upošteva-
la. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.

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

– 1. 9. 2003 za sklope 1, 2, 3, 5, 7, 10
in delno 9, ter

– 1. 11. 2003 za sklope 4, 6, 8 in del-
no 9.

Naročnik bo z izbranim(-i) ponudni-
kom(-i) sklenil pogodbo za obdobje 12 me-
secev, z možnostjo podaljšanja za enako
obdobje.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za uspo-
sabljanje invalidne mladine Kamnik, Novi trg
43/a, 1241 Kamnik, dodatne informacije:
Stane Jamnik, tel. 01/831-74-44.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva obja-
ve do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogo-
čen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak delovnik med 12.
in 14. uro.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (najmanj: naziv, na-
slov, št. telefona/telefaksa, navedba ali je
davčni zavezanec),

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

– dokazilo o vplačilu 5.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 5.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka transakcijskega
računa: 01100-6030689368 (Zavod za
usposabljanje invalidne mladine Kamnik),
sklicna številka: 29990.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Zavod za
usposabljanje invalidne mladine Kamnik,
Novi trg 43/a, 1241 Kamnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 8. 7.
2003, ob 14. uri, na naslovu: Zavod za
usposabljanje invalidne mladine Kamnik,
Novi trg 43/a, 1241 Kamnik (v sejni sobi).

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni 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: po-
nudniki morajo kot finančno zavarovanje
za resnost ponudbe predložiti bančno ga-
rancijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dne-
va uradnega prejema računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponud-
bo, mora ta skupina izvajalcev predložiti iz-
javo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu. Pravni akt o skupni iz-
vedbi naročila mora natančno opredeliti od-
govornost posameznih izvajalcev za izved-
bo naročila. Ne glede na to pa ponudniki
odgovarjajo naročniku neomejeno solidar-
no. Natančnejša določila so podana v razpi-
sni dokumentaciji.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve

o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati najmanj 140 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 5. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom: cena, strokovna priporočila,
možnost nakupa v ponudnikovih prodajnih
prostorih, finančno stanje ponudnika in ce-
lovitost ponudbe.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Zavod za usposabljanje
invalidne mladine Kamnik

Št. 1.7.2654/2003 Ob-95805
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1506 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je

potrebno dobaviti: sklopi:
A) podložna plošča S49- 1:20, 345x

160 mm – 3.016 kosov,
B) ploščica pritrdilna za K pritrditev –

12.000 kosov,
C) vijak spojni z matico M24x 130

mm – 300 kosov,
D) vijak T za protrditev K M22x 65

mm – 22.106 kosov,
E) dvojna elastična podložka 24 –

127.303 kosov,
F) tirfon 150 mm – 34.250 kosov,
G) tirfon 160 mm – 86.660 kosov,
H) tirfon za kape na lesenih pragih

18x 110 mm – 6.600 kosov,
I) kapa za lesen prag- komplet –

3.622 kosov,
J) mathe naprava za S49, lesen prag-

komplet – 150 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
oddaja po sklopih navedenih v točki 3. (a).

4. Kraj dobave: Centralno skladišče Za-
log, Kriva pot 38, Ljubljana - Zalog.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: dobava naj-
kasneje do 30. 9. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Slovenske
železnice d.d., Center za nabavo, Kolod-
vorska 11, 1506 Ljubljana, faks 00386
(0)1/29-14-833.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 9.30 (možen predhoden pregled raz-
pisne dokumentacije).

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 8.000 SIT + 1.600
SIT (DDV) na transakcijski račun št.
02923-0019346887 pri Novi Ljubljanski
banki, tuji ponudnik pa 35 EUR na devizni
račun NLB 01000-0000200097-900-
7100-59384/4.

Razpisno dokumentacijo je možno po-
sredovati po pošti ob predhodnem dokazilu
o plačilu (znesek se lahko nakaže preko



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 56 / 13. 6. 2003 / Stran 3245

Teledoma, Klika itd.) Poleg dokazila je po-
trebno poslati tudi registracijo podjetja z
davčno številko s pripisano kontaktno ose-
bo in številko faksa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 7. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Cen-
ter za nabavo, Kolodvorska 11,1506 Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 7. 2003 ob 12. uri, Slovenske
železnice d.d., sejna soba CN, št. 606, Ko-
lodvorska 11.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% od vrednosti po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimal-
ni rok plačila je 60 dni od datuma dobave.

12. Pravna oblika povezave ponud-
nikov v okviru ene ponudbe, potem, ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): /

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

– je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež;

– ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne določbe;

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se po-
nudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;

– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;

– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila;

– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede iz-

polnjevanja obveznih pogojev.
14. Datum do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni od odpiranja ponudb, predvideni izbor
do 28. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
95 točk, plačilni rok 5 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Center za nabavo, faks
00386/1/29-14-833; e-pošta: naba-
va@slo-zeleznice.si.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 6. 2003.

Slovenske železnice d.d.

Št. 1.7.2653/2003 Ob-95806
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1506 Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: sklopi:

1. srce kretnice S49 – 300 – 1:9 – 1
kos,

2. srce kretnice S49 – 500 – 1: 12 –
1 kos,

3. ostrica leva S49 – 300 – 6st – 1
kos,

4. ostrica leva S49 – 300 – 1:9 – 1
kos,

5. ostrica desna S49 – 200 – 7st 30
min – 1 kos,

6. ostrica desna S49 – 500 – 1:12 –
1 kos,

7. ostrica desna S49 – 300 – 1:9 – 1
kos,

8. srce kretnice S49 – 215 – 6st – 1
kos,

9. ostrica leva S49 – 200 – 6st – 1
kos,

10. ostrica desna S49 – 200 – 6st –
1 kos,

11. srce kretnice S49 – 300 – 1:9 –
1 kos,

12. ostrica leva S49 – 500 – 1:12 –
1 kos,

13. srce kretnice S49 – 200 – 6st –
1 kos,

14. srce kretnice S49 – 200 – 6st –
1 kos,

15. menjalo kompletno S49 – 300 –
6st – 1 kos,

16. vodilni tirnici UIC33 (prema+od-
klon) – 2 kosa,

17. desni sklop za levo tirnico S49 –
300 – 6st – 1 kos,

18. levi sklop za desno tirnico S49 –
200 – 6st – 1 kos,

19. srce kretnice S49 – 300 – 6st –
1 kos,

20. menjalo kompletno S49 – 300 –
6st – 1 kos,

21. srce kretnice S49 – 300 – 6st –
1 kos,

22. vodilna tirnica UIC33- odklonska
– 1 kos,

23. menjalo kompletno S49 – 180 –
7st – 1 kos,

24. levi sklop za desno kretnico S49
– 500 – 1:12 – 1 kos,

25. desni sklop za levo kretnico S49
– 300 – 1:9 – 1 kos,

26. srce kretnice S49 – 300 – 6st –
1 kos,

27. srce kretnice S49 – 300 – 1:9 –
1 kos,

28. desni sklop za levo kretnico S49
– 500 – 1:12 – 1 kos,

29. srce kretnice S49 – 500 – 1:12 –
1 kos,

30. srce kretnice S49 – 300 – 1:9 –
1 kos,

31. srednji del – komplet S49 – 215
– 6st – 1 kos,

32. zunanje križišče S49 – 215 – 6st
– 2 kosa,

33. kompletno križišče S49 – 300 –
6st – 1 kos,

34. menjalo kompletno S49 – 300 –
6st – 1 kos.

(b) Če je predvidena oddaja sklo-
pov, navesti sklope in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: oddaja po sklopih navedenih v
točki 3. (a).

4. Kraj dobave: Centralno skladišče Za-
log, Kriva pot 38, Ljubljana - Zalog.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: dobava naj-
kasneje do 30. 9. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice d.d., Center za nabavo, Kolodvor-
ska 11, 1506 Ljubljana, faks 00386
(0)1/29-14-833.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 9.30 (možen predhoden pregled raz-
pisne dokumentacije).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT + 1.600 SIT
(DDV) na transakcijski račun št.
02923-0019346887 pri Novi Ljubljanski
banki, tuji ponudnik pa 35 EUR na devizni
račun NLB 01000-0000200097-900-
7100-59384/4.

Razpisno dokumentacijo je možno po-
sredovati po pošti ob predhodnem dokazilu
o plačilu (znesek se lahko nakaže preko
Teledom-a, Klika itd.) Poleg dokazila je po-
trebno poslati tudi registracijo podjetja z
davčno številko s pripisano kontaktno ose-
bo in številko faksa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 7. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Cen-
ter za nabavo, Kolodvorska 11,1506 Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 7. 2003 ob 12. uri, Slovenske
železnice d.d., sejna soba CN, št. 606, Ko-
lodvorska 11.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% od vrednosti po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mini-
malni rok plačila je 60 dni od datuma do-
bave.

12. Pravna oblika povezave ponud-
nikov v okviru ene ponudbe, potem, ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): /

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

– je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež;

– ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne do-
ločbe;

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se po-
nudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;

– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;
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– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila;

– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede iz-

polnjevanja obveznih pogojev.
14. Datum do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni od odpiranja ponudb, predvideni izbor
do 28. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
95 točk, plačilni rok 5 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Center za nabavo, faks
00386/1/29-14-833; e-pošta: naba-
va@slo-zeleznice.si.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 6. 2003.

Slovenske železnice d.d.

Ob-95833
1. Naročnik: KOP, Javno komunalno po-

djetje Zagorje ob Savi, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta zmage 57,

1410 Zagorje ob Savi.
3. (a) Vrsta in količina blaga: smetar-

sko vozilo za komunalne odpadke z nad-
gradnjo najmanj 18 m3 z mehanizmom
za praznjenje posod prostornine
120-1100 litrov in od 4 – 7 m3.

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

4. Kraj dobave: Cesta zmage 57, 1410
Zagorje ob Savi.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: skrajni rok
izvedbe posla (dobava) 30. 11. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: KOP Zagorje
ob Savi, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Za-
gorje ob Savi, izdajanje razpisne dokumen-
tacije: tajništvo (1. nadstropje) - Anica Vo-
zelj; dodatne informacije: Milan Fakin, tel.
03/566-41-31 (vsak delovni dan med 10.
in 13. uro).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na TRR
26338-0012342595, Banka Zasavje, d.d.
Trbovlje (DDV je zajet v ceni razpisne doku-
mentacije).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 7. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: KOP, Javno komunalno podje-
tje Zagorje ob Savi, d.o.o., Cesta zmage
57, 1410 Zagorje ob Savi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 7. 2003 ob 10. uri KOP, Javno
komunalno podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.,
Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi –
sejna soba (2. nadstropje).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% od ponudbene
vrednosti blaga (z DDV).

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo v roku, ki ni krajši od 30 dni od izstavitve
računa za dobavljeno blago.

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

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

– izpolnjen obrazec podatki o ponud-
niku;

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti (z DDV)
javnega naročila;

– registracija dejavnosti, vezana na pred-
met javnega naročila;

– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečajnega ali likvidacijskega postopka;

– poravnava davkov, prispevkov in dru-
gih obveznosti v skladu s predpisi;

– BON-1/P s podatki o kazalnikih za le-
to 2002 (samostojni podjetniki davčno na-
poved za leto 2002, potrdilo banke o stanju
na transakcijskem računu za zadnje tri obra-
čunsko zaključene mesece pred mesecem
v katerem bo javno odpiranje ponudb, pri-
spelih na ta javni razpis);

– da v zadnjih 12 mesecih pred objavo
razpisa ni bilo prekinitve pogodbenega ra-
zmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti;

– zanesljivost, sposobnost upravljanja,
da ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki
so sposobni izvesti pogodbo;

– da mu zakon ne prepoveduje sklenitve
pogodbe;

– da zagotavlja servisiranje;
– navajanje resničnih in nezavajajočih

podatkov; predložitev garancije za dobro iz-
vedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti (z DDV), če bo izbran;

– predložitev s strani banke podpisane-
ga in žigosanega vzorca bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

– predložitev bančne garancije za odpra-
vo napak v garancijskem roku v višini 10%
pogodbene vrednosti (z DDV), če bo izbran;

– predložitev s strani banke podpisane-
ga in žigosanega vzorca bančne garancije
za odpravo napak v garancijskem roku;

– sprejem vseh pogojev javnega raz-
pisa;

– da v ponudbi ne nastopa s podizvajal-
cem;

– predložitev izpolnjenega obrazca Po-
nudba;

– predložitev izpolnjenega obrazca Pre-
dračun;

– predložitev izpolnjenega obrazca Re-
ference;

– predložitev izpolnjenega, na vseh stra-
neh parafiranega, podpisanega in žigosa-
nega obrazca Vzorec pogodbe;

– predložitev izpolnjenega obrazca Te-
hnične karakteristike;

– poravnava vseh zapadlih poslovnih ob-
veznosti.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 11. 2003, predvideni datum odloči-
tve 29. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena;
rok izvedbe posla (dobave); rok plačila; re-
ference; združljivost ponujenega blaga s
servisno službo in obstoječim voznim par-
kom naročnika; prostornina nadgradnje.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: KOP, Javno komunalno podjetje Za-
gorje ob Savi, d.o.o., Cesta zmage 57,
1410 Zagorje ob Savi – vsak delovni dan
med 10. in 13. uro, Milan Fakin, tel.
03/566-41-31.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

KOP Zagorje ob Savi, d.o.o.

Št. 030/2003 Ob-95839
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: video/av-

dio strežnik za predvajanje programa in
produkcijo oddaj.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: do konca leta.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Služba za komerci-
alne zadeve in javna naročila – Katarina No-
vak, Čufarjeva ul. - veliki gradbeni provizo-
rij, 1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86 ali
preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako
RTV 030/2003.

(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 01/475-21-86 in na
podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, pa je brezplačna. Način plačila je
negotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 030/2003-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 7. 2003 ob 11. uri v prostorih RC
RTV Koper-Capodistria, Ulica OF 15, 6000
Koper.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brez-
pogojna in plačljiva na prvi poziv, v višini
1,000.000 SIT, veljavna do 31. 8. 2003.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumenta-
ciji, ki je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako
RTV 030/2003.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: cena –
60%, tehnična ustreznost – 40%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod

Št. 462-02/104-3/2003 Ob-95842
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije, Gene-
ralni 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. (a) Vrsta in količina blaga: računal-
niška strojna oprema.

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

– 01A – ekonimični osebni računalnik,
– 01B – standardni osebni računalnik,
– 02A – ekonomični prenosni raču-

nalnik,
– 02B – lahki prenosni računalnik,
– 03A – namizni matrični tiskalnik A4,
– 03B – namizni matrični tiskalnik A4 za

posebne aplikacije,
– 03C – namizni laserski tiskalnik A4 –

črno beli,
– 03D – mrežni laserski tiskalnik A4 –

črno beli.
4. Kraj dobave: dobava se bo izvršila v

skladišče naročnika v Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 15 do 30 dni
po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: sprejemna pi-
sarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič,
tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00. Za-
interesirani ponudnik lahko dobi tehnične
informacije pri Egonu Milaniču, e–mail:
egon.milanic@gov.si in Marku Zavadlavu,

e–mail: marko.zavadlav@gov.si; faks
01/478-39-00, ostale informacije pa pri Ire-
ni Bera-Kvasič, tel. 01/478-38-31 in Mate-
ju Skaza, tel. 01/478-39-28, faks
01/478-39-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
in od 12.30 do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 7. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Carinska uprava Republike Slo-
venije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 7. 2003 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Ge-
neralni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
ponudba ponudnika presega 30 mio SIT,
mora ponudnik svoji ponudbi priložiti ban-
čno garancijo za resnost ponudbe, če pa
ponudba ne presega 30 milijonov SIT, po-
nudnik priloži svoji ponudbi lastno menico
za resnost ponudbe, z menično izjavo.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: odločitev o sprejemu
ponudbe bo sprejeta predvidoma do 31.
07. 2003, ponudba posameznega ponud-
nika mora veljati do 15. 9. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
Merila za sklope 01A, 01B, 02A in 02B

so: cena (C), garancijska doba (OD1), enot-
na tehnologija istega proizvajalca (OD2),
priznanje napake na LCD zaslonih (OD3) in
reference pri prodaji (OD4).

Količnik se bo izračunal po naslednji for-
muli: K = C/(1+ OD1 + OD2 + OD3 + OD4).

Posamezna merila bodo imela nasled-
njo najvišjo možno težo: C (74%), OD1 (3%),
OD2 (5%), OD3 (10%) in OD4 (8%).

Merila za sklope 03A in 03B so: cena
(C), garancijska doba (OD1) in reference
pri prodaji (OD4).

Količnik se bo izračunal po naslednji for-
muli: K = C/(1+ OD1 + OD4).

Posamezna merila bodo imela naslednjo
najvišjo možno težo: C (79%), OD1 (3%) in
OD4 (8%).

Merila za sklop 03C so: cena (C), cena
vseh porabljenih delov (tonerja, grelne eno-
te …) za izpis prvih 50.000 strani A4 pri 5%
pokritosti strani (P), garancijska doba (OD1)
in reference pri prodaji (OD4).

Količnik se bo izračunal po naslednji for-
muli: K = (C + P)/(1+ OD1 + OD4).

Posamezna merila bodo imela nasled-
njo najvišjo možno težo: C + P (79%), OD1
(3%) in OD4 (8%).

Merila za sklop 03D so: cena (C), cena
vseh porabljenih delov (tonerja, grelne eno-
te …) za izpis prvih 100.000 strani A4 pri
5% pokritosti strani (P), garancijska doba
(OD1) in reference pri prodaji (OD4).

Količnik se bo izračunal po naslednji for-
muli: K = (C + P)/(1+ OD1 + OD4).

Posamezna merila bodo imela naslednjo
najvišjo možno težo: C + P (79%), OD1
(3%) in OD4 (8%).

Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje na-
ročnika in ima najnižji količnik med ceno za
posamezen sklop in in drugimi merili, bo
izbran kot najugodnejši ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 6. 2003.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 1-1/03 Ob-95856
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Fran-

ca Ambrožiča Postojna.
2. Naslov naročnika: Prečna ulica 2,

6230 Postojna, faks 05/726-26-81, tel.
05/726-54-01, tajnistvo@zd-po.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup re-
ševalnega vozila z vso opremo, ki jo
predpisuje Pravilnik o službi nujne me-
dicinske pomoči (Uradni list RS, št.
77/96).

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

4. Kraj dobave: Zdravstveni dom Po-
stojna.

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

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
čas dobave bo določen v pogodbi z izbra-
nim ponudnikom.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom dr. Franca Ambrožiča Postojna, Preč-
na ulica 2, 6230 Postojna - tajništvo upra-
ve, tel. 05/726-26-81.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure do vključno 20. 6. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 12.000 SIT, brez-
gotovinsko na podračun pri UJP Postojna:
01294-6030923235.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo oddane v tajništvu naroč-
nika do 14. 7. 2003 do 10. ure in bodo
pravilno označene. Ponudbe poslane po
pošti so pravočasne, če prispejo na naslov
naročnika do zahtevanega datuma in ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom dr. Franca Am-
brožiča Postojna, Prečna ulica 2, 6230 Po-
stojna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek, 14. 7. 2003 ob 12. uri v
sejni sobi Zdravstvenega doma Postojna.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so na-
vedeni v razpisni dokumentaciji.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg pogojev po 41. in
43. členu ZJN mora zagotavljati ponudnik
skozi odzivni čas za servise, garancijo in
reference svojo usposobljenost za dobavo
blaga.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončanja pogodbenih obveznosti.
Predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je najpozneje do 21. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Jože Černe, tel. 05/726-54-01.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 6. 2003.

Zdravstveni dom dr. Franca
Ambrožiča

Postojna

Št. 515/2003 Ob-95857
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: univerzal-
ni kabel 20 kV: 3x10/10 ECu 14/24 kV;
3x70/16 AIMgSi 14/24 kV; 3x95/25
AIMgSi 14/24 kV.

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

Ocenjena vrednost javnega naročila:
58,100.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila: nič.

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

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni da-
tum začetka dobave: 22. 7. 2003; predvide-
ni datum zaključka dobave: 22. 7. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku,
v vložišču pri Jelki Kraiger (soba št. 001/pri-
tličje), na dan te objave in nato vsak delovni
dan med 10. in 12. uro.

Dodatne informacije o naročilu se dobi
po odkupu razpisne dokumentacije na na-

slovu naročnika pri Andreju Kosmačinu,
univ. dipl. inž. el., tel. 02/22-00-750 in Mi-
lanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-127 na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 25. 6. 2003.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 30. 6.
2003 do 8. ure v vložišče, pri Jelki Kraiger,
soba št. 001/pritličje.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, vložišče
(prevzemnica Jelka Kraigher, soba št.
001/pritličje). Na kuverti s ponudbo mora
biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka:
“Ne odpiraj - Ponudba - Javni razpis“. Na-
vedena mora biti številka objave javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS; št. Uradnega lista
RS in predmet javnega naročila. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov poši-
ljatelja. Kuverta, v kateri je ponudbena do-
kumentacija s ponudbo, mora biti zapeča-
tena, ponudbena dokumentacija s ponud-
bo pa mora biti zvezana skozi ponudbo s
pečatno vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudbo bo 30. 6.
2003 ob 9. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Ma-
ribor, v dvorani II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti garancijo banke za
resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega naročila na katerega po-
nudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je registri-
ran in ima ustrezne kvalifikacije za izvedbo
dobav blaga, ki so predmet javnega razpisa.

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

1. Veljavna registracija za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet javnega naročila.

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

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

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

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

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

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

7. Potrdilo, da je v zadnjih treh letih do-
bavil blago, ki je predmet razpisa direktno
po pogodbi/naročilu najmanj za enega po-
godbenega partnerja v Elektro distribucijo
Republike Slovenije, ter da razpolaga z za-
dostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izved-
bo javnega naročila.

8. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
9. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne

količine s ponudbo blaga za:
– celotno javno naročilo in zaključene

sklope - za razpisano blago na katere po-
nudnik konkurira.

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

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

12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kako-
vosti.

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

14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.

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

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

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

18. Izjava, da ponudnik sprejema pogo-
je iz razpisne dokumentacije.
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19. Izjava ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da zakon podje-
tju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 10. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena - 84 točk,
– potrjene reference - 10 točk,
– plačilni pogoj - 4 točke,
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno - 2 točki.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
po prevzemu dokumentacije na naslovu na-
ročnika pri Andreju Kosmačinu, univ. dipl.
inž. el. za tehnični del - tel. 02/22-00-750
in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-127 za splošni del razpisne do-
kumentacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 6. 2003.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d. Maribor

Št. 1/2003 Ob-95861
1. Naročnik: Dom starejših občanov Čr-

nomelj.
2. Naslov naročnika: Ul. 21. oktobra

19c, 8340 Črnomelj; tel. 07/30-56-270;
faks 07/30-56-282; e-naslov: tatjana.spe-
har@ssz-slo.si.

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

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

– sklop 1: sveže meso,
– sklop 2: mesni izdelki,
– sklop 3: perutnina in perutninski iz-

delki,
– sklop 4: ribe,
– sklop 5: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 6: kruh in pecivo,
– sklop 7: sveže in suho sadje,
– sklop 8: sveža zelenjava,
– sklop 9: konzervirano sadje,
– sklop 10: konzervirana zelenjava,
– sklop 11: zamrznjena zelenjava,
– sklop 12: testenine,
– sklop 13: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 14: jajca,
– sklop 15: paštete,
– sklop 16: splošno prehrambeno bla-

go 1,
– sklop 17: splošno prehrambeno bla-

go 2,
– sklop 18: pijače.
4. Kraj dobave: Dom starejših občanov

Črnomelj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne

bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek ta-
koj po podpisu pogodbe; trajanje 3 leta po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Dom sta-
rejših občanov Črnomelj, Ul. 21. oktobra
19c, 8340 Črnomelj; dvig razpisne doku-
mentacije osebno v splošno tehnični slu-
žbi pri Tatjani Špehar ali po pošti ob pred-
hodni predložitvi potrdila o vplačilu, faks
07/30-56-282; dodatne informacije: Ta-
tjana Špehar, tel. 07/30-56-270.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 10. 7. 2003,
vsak delovni dan med 9. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT z DDV gotovin-
sko pri blagajni doma ali negotovinsko na
TR št: 01100-6030264896, model 00,
sklic 760-3042, s pripisom: za razpisno do-
kumentacijo – prehrambeno blago.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 10. 7. 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Dom starejših občanov
Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19c, 8340 Čr-
nomelj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 7. 2003 ob 12.30, v klubskem
prostoru, pri jedilnici doma.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba do 30. 9.
2003, odločitev o sprejemu do 31. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
vrednost predračuna za posamezen sklop.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Dom starejših občanov Črnomelj

Št. 59 Ob-95862
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: 7 ročnih
električnih viličarjev nosilnost 1500 kg
in 3 vlečna vozila za notranji transport
(električni pogon) vsaj 2,8 kW.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: da, I. sklop ročni viličarji in II. sklop
vlečna vozila.

4. Kraj dobave: po dispoziciji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: takoj po skle-
nitvi pogodbe oziroma najkasneje do 15. 11.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije, d.o.o., Nabavna služba, Slom-
škov trg 10, 2500 Maribor, oseba za infor-
macije 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 razpis-
no dokumentacijo: 2.000 SIT na račun
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 7. 2003 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Na-
bavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Ma-
ribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 7. 2003 ob 11. uri Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 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.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik
izpolnjevati: da so letni prihodki v letu 2002
enaki ali večji od trikratne vrednosti ponud-
be, da ni imel blokiran račun v zadnjih 6
mesecih poslovanja več kot 5 dni, da ni dal
zavajajoče podatke, glede zahtev iz te toč-
ke; da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije, da
oprema izpolnjuje tehnične zahteve iz razpi-
sne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2003, predvi-
deni datum odločitve 25. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena vrednost za sklop do 90 točk, rok
dobave do 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 404/03 Ob-95901
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

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

hitro gensko analizo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: 1. sklop.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: junij, julij
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
cesta 14, 1000 Ljubljana, II. nadstropje –
(tajništvo), vsak delovni dan med 9. in 12.
uro. Razpisna dokumentacija je na voljo do
14. 7. 2003, faks 01/522-27-64.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila št. 01100-6030277894.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 7. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor, Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, II. nadstropje - tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 7. 2003, ob 12. uri v predavalni-
ci 1 – pritličje glavne stavbe Kliničnega cen-
tra Ljubljana.

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

5% ponudbene vrednosti, katera mora ve-
ljati do 14. 11. 2003.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 13. 11. 2003, julij
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena –
70%, strokovne zahteve – 30%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vsak zainteresiran ponudnik ima
možnost vpogleda razpisne dokumentacije,
nato pa se odloči za dvig in odkup le-te.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 4919/03 Ob-95906
1. Naročnik: Elektro Primorska, javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.

2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/302-32-12.

3. (a) Vrsta in količina blaga: elektro-
montažna oprema (po razpisni dok. št.
7/2003-B).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudbe se oddaja po sklopih, lahko
za en ali več sklopov oziroma za vse in se
bodo ocenjevale ločeno za vsak sklop, in
sicer:

– ločilna stikala in ločilniki,
– srednjenapetostni odvodniki prenape-

tosti,
– nizkonapetostni odvodniki prenape-

tosti,
– visokonapetostni bloki SF 6,
– nizkonapetostni bloki,
– montažna TP z vgrajeno VN in NN

opremo.
4. Kraj dobave: fco skladišče naročnika

nerazloženo na določene lokacije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

lahko v več variantah.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: sukcesivno od
1. 10. 2003 do 30. 9. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo je možno dvigniti v komercial-
nem sektorju pri Katji Šmajgl.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je mo-
žen med 9. in 11. uro po predhodni eno-
dnevni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-

tacije 15.000 SIT ponudniki poravnajo z vir-
manom na TRR št. 04750-0000510950 pri
Novi KBM Področje Nova Gorica, sklic na
št. 43428 – ter št. objave v Ur. l. RS, s
pripisom razpisna dokumentacija - dobava
elektromontažne opreme.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjav-
čeva 22, 5000 Nova Gorica (komercialni
sektor).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 8.
2003 ob 13. uri v sejni dvorani Elektro Pri-
morska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik predloži ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti ponudbe brez DDV, katera ve-
ljavnost je 40 dni od izdaje obvestila o od-
daji naročila – to je do 7. 10. 2003.

11. Pogoji finaciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mož-
nost predčasnih gotovinskih plačil, rok pla-
čila mora biti najmanj 30 dni.

12. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša: skupina
ponudnikov mora dostaviti pravni akt o sku-
pni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
poleg splošnih pogojev po 41. do 43. čle-
nu ZJN-1 še to, da povprečni letni čisti pri-
hodki od prodaje (za zadnja tri leta) morajo
biti v višini najmanj dvakratne ponudbene
vrednosti in da finančni položaj ustreza po
ZFPP.

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave razpisa v Ur. l. RS,
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
predviden za 28. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, rok plačila, rok dobave, način
plačila in kakovost.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Elektro Primorska,
javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.
Nova Gorica

Št. 4919/03 Ob-95907
1. Naročnik: Elektro Primorska, javno

podjetje za distribucijo električne energi-
je, d.d.

2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/302-32-12.

3. (a) Vrsta in količina blaga: elektro-
montažni material (po razpisni dok. št.
8/2003-B).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop,več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbe se oddaja po sklopih, lahko za en
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ali več sklopov oziroma za vse in se bodo
ocenjevale ločeno za vsak sklop, in sicer:

– vodniki AlFe,
– vodniki polizolirani 20 kV,
– srednjenapetostni 20 kV kabli in sa-

monosilni kabli 20 kV,
– nizkonapetostni kabli 1 kV,
– izolatorji 20 kV,
– betonski drogovniki,
– jekleni predalčni stebri,
– jekleni pocinkani trak,
– 1 kV samonosilni nadzemni kabelski

snop.
4. Kraj dobave: fco skladišče naročnika

nerazloženo na določene lokacije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

lahko v več variantah.
6. Datum trajanja dobave: sukcesivno

od 1. 10. 2003 do 30. 9. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo je možno dvigniti v komercial-
nem sektorju pri Katji Šmajgl.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je mo-
žen med 9. in 11. uro po predhodni eno-
dnevni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije 15.000 SIT ponudniki poravnajo z vir-
manom na TRR št. 04750-0000510950 pri
Novi KBM Področje Nova Gorica, sklic na
št. 43428 – ter št. objave v Ur. l. RS, s
pripisom razpisna dokumentacija - dobava
elektromontažnega materiala.

8. (a) Datum in ura do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 8. 8. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov komor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., Er-
javčeva 22, 5000 Nova Gorica (komercial-
ni sektor).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 8.
2003 ob 10. uri v sejni dvorani Elektro
Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Go-
rica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik predloži ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti ponudbe brez DDV, katera ve-
ljavnost je 40 dni od izdaje obvestila o od-
daji naročila – to je do 7. 10. 2003.

11. Pogoji finaciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mož-
nost predčasnih gotovinskih plačil, rok pla-
čila mora biti najmanj 30 dni.

12. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša: skupina
ponudnikov mora dostaviti pravni akt o sku-
pni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
poleg splošnih pogojev po 41. do 43. čle-
nu ZJN-1 še to, da povprečni letni čisti pri-
hodki od prodaje (za zadnja tri leta) morajo
biti v višini najmanj dvakratne ponudbene
vrednosti in da finančni položaj ustreza po
ZFPP.

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

sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave razpisa v Ur. l. RS,
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
predviden za 28. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, rok plačila, rok dobave, način
plačila in kakovost.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Elektro Primorska,
javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.
Nova Gorica

Št. 26/2003-1 Ob-95914
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup

elektromateriala, žarnic in sijalk.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: A – elektromaterial; B – žarnice in
sijalke.

4. Kraj dobave: območje Republike Slo-
venije.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: avgust 2003,
do porabe sredstev iz pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Služba za komerci-
alne zadeve in javna naročila – Sonja Sne-
dec, Čufarjeva ulica – veliki gradbeni provi-
zorij, 1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86,
ali preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako
Javno naročilo RTV 26/2003 – 1L –
ODP/B.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb,
po predhodni najavi na faks 01/475-21-86.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija v pisni obliki bo na razpolago za 6.000
SIT z vključenim DDV po enodnevni pred-
hodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plači-
la je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podraču-
na: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plači-
la (RTV 26/2003-1L-ODP/B) in z naved-
bo davčne številke in sedeža podjetja.
Spletna verzija razpisne dokumentacije,
pridobljena preko interneta, je brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 17. 7. 2003
do 10. ure, v vložišče RTV Slovenija.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z na-
pisom: “Ne odpiraj - za razpis - ponudba za

razpis št. RTV-26/2003-1L-ODP/B - Na-
kup elektromateriala, žarnic in sijalk“. Na
kuverti mora biti napisan polni naslov po-
nudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 7. 2003 ob 11. uri v RTV centru,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brez-
pogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 15. 9. 2003, v višini: za sklop A – v
višini 1,200.000 SIT; za sklop B – v višini
300.000 SIT.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumenta-
ciji, ki je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi, pod naslovom
RTV 26/2003 Nakup elektromateriala, žar-
nic in sijalk.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 15. 9. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 29. 7.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomska cena – 94 točk, popust na cenik
blaga, ki ni zajet v obrazcu predračuna – 6
točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod

Št. 46 Ob-95920
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko druš-

tvo Velenje, Žarova cesta 2, 3320 Velenje.
2. Naslov naročnika: Prostovoljno ga-

silsko društvo Velenje, Žarova cesta 2,
3320 Velenje, tel. 03/898-16-50, faks
03/898-16-55.

3. (a) Vrsta in količina blaga: gasilsko
vozilo GVC 24/50 (1 + 2) s pogonom na
vsa štiri kolesa, skladno z zahtevami ti-
pizacije GZS.

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

4. Kraj dobave: Prostovoljno gasilsko
društvo Velenje, Žarova cesta 2, 3320 Ve-
lenje.

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

zaključka ali trajanja dobave: pogoji v raz-
pisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: predsednik razpisne
komisije Jože Drobež, tel. 041/776-000; Pro-
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stovoljno gasilsko društvo Velenje, Žarova ce-
sta 2, 3320 Velenje.

(b) Čas v katerem se lahko prevza-
me razpisna dokumentacija: med 8. in
14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT; nakazilo na
TRR: 02426-0018922712 pri NLB d.d.
Ljubljana, Rudarska 3, 3320 Velenje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 7. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Prostovoljno gasilsko društvo
Velenje, Žarova cesta 2, 3320 Velenje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 7. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
PGD Velenje, Žarova c. 2.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
so podani v razpisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do veljavnost ponudbe
do 15. 9. 2003, odločitev o sprejemu po-
nudbe pa bo do 16. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: natan-
čnejša opredelitev meril je v razpisni doku-
mentaciji;

a) ponudbena cena,
b) rok izvedbe in predaje naročenega

blaga,
c) tehnična primernost vozila,
d) plačilni pogoji,
e) tehnične rešitve,
f) garancija,
g) reference.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Jože Drobež, gsm 041/776-000.
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 6. 6. 2003.
Prostovoljno gasilsko društvo

Velenje

Št. 17123-04-403-42/2003 Ob-95929
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga oziroma
storitev: dobava pisarniškega materiala.

Specifikacije blaga in količine so opre-
deljene v razpisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročilo se bo oddalo po posameznih
sklopih, in sicer:

Sklop 1: pisarniški potrošni material:
– papir, zvezki, bloki, nalepke,
– kuverte in ovojnice,
– registratorji, mape,
– pisala,
– ostali drobni pisarniški material.
Sklop 2: računalniški potrošni material:
– tonerji, črnila in trakovi za tiskalnike.
Sklop 3: obrazci in tiskovine.
Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je

predmet javnega razpisa, v celoti ali po po-
sameznih sklopih v celoti in ne morejo po-
nuditi posameznih postavk iz posameznega
sklopa.

4. Kraj dobave: dobava blaga se bo vr-
šila na lokacijah posameznih organizacijskih
enot Ministrstva za notranje zadeve, Gene-
ralne policijske uprave in Policijskih uprav,
na območju celotne države.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo poleg osnovne
ponudbe tudi variantno ponudbo, ki po kva-
liteti izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Datum začetka in predvideni rok do-
bave: začetek sukcesivne dobave je predvi-
doma 15. 10. 2003.

Predmetni javni razpis se izvaja za ob-
dobje 24 mesecev. Naročnik bo z izbranim
ponudnikom za posamezen sklop sklenil po-
godbo za obdobje 12 mesecev, za nadalj-
njih 12 mesecev pa bo pogodba dopolnje-
na oziroma podaljšana z aneksom, kolikor
bodo za nadaljevanje naročila zagotovljena
proračunska sredstva.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Do-
datne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva obja-
ve do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogo-
čen 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 razpi-
sno dokumentacijo morajo predložiti poo-
blastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz
katerega morajo biti razvidni osnovni po-
datki o ponudniku (naziv, naslov, navedba
ali je davčni zavezanec ali ne), potrdilo o
registraciji s strani davčnega urada, koli-
kor je davčni zavezanec in dokazilo o vpla-
čilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno
razviden točen naziv in naslov plačnika,
znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za not-
ranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40304203.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-

bno predložiti do dne 10. 7. 2003, najka-
sneje do 10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 10. 7.
2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-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: po-
nudniki morajo predložiti bančno garancijo
kot finančno zavarovanje za resnost po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen
po posamezni dobavi.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno 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
o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neome-
jeno solidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 5. 9. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza
naslednjim merilom: cena, višina popusta,
finančno stanje ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 48 z dne
23. 5. 2003.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu: Ministrstvo za
notranje zadeve

Št. 404-08-347/2002-10 Ob-95933
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: (javni raz-

pis pod oznako MORS 330/2002-TRP ra-
čunalniška infrastruktura)
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Oznaka Predmet Kos,
komplet

I. sklop Računalniška oprema
delovnih mest

01 Osebni računalniki z
MS Windows 2000P

01A Standardni osebni računalnik 60
01B Namenski računalnik 400
02 Prenosni računalniki z

MS Windows 2000P
02A Standardni prenosni računalnik 40
02B Standardni prenosni računalnik

VEP 20
03 Tiskalniki
03A Namizni laserski tiskalnik 141
03B Mrežni laserski tiskalnik 30
II. sklop Računalniško podatkovna

komunikacijska oprema
1 Usmerjevalnik Cisco 3725 3
2 Stikalo Cisco Catalyst 6509 1
3 Stikalo Cisco Catalyst 3550 –

12G 2
4 Stikalo Cisco Catalyst 3550 –

12T 2
5 Stikalo Cisco Catalyst 3550 –

24-EMI 5
6 Stikalo Cisco Catalyst 2950 –

24 47
7 Stikalo Cisco Catalyst 2950 –

24-EI 8
8 Modul za usmerjevalnik

Cisco 3600 1
9 Cisco Aironet Point 1
10 Cisco Aironet Antena 2.4GHz

Cisco 2
11 Cisco Aironet Pc card 20
12 Pretvorniki

100BaseTx-100BaseFx 1
13 Pretvorniki

100BaseTx-100BaseFx 56
14 Modem Nokia 6

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik je javno naročilo razdelil na 2 sklo-
pa. Sklopi so razvidni iz tabele. Ponudnik se
lahko prijavi na en ali na oba sklopa.

Naročnik bo izbral ponudnike za posa-
mezen sklop javnega naročila.

4. Kraj dobave: lokacija naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka izvedbe javnega na-

ročila: s podpisom pogodbe z izbranim po-
nudnikom (avgust 2003). Predvidena doba-
va: september-november 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana; kontaktni osebi:
Boštjan Purkat, tel. 471-25-86 in Dušan Ci-
rar, tel. 471-23-48.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 330/2002–TRP) na transakcij-
ski račun: 01100-6370191114.

Prevzem razpisne dokumentacije je lah-
ko osebno ali po pošti. Pred tem je potre-

bno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vse-
bovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno števil-
ko, št. javnega naročila, sklic na številko)
ter potrdilo o registraciji, če ste davčni za-
vezanec.

Dodatne informacije: Jože Mokorel, faks
431-90-35.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: vključno 16. 7.
2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, pre-
vzemnik glavna pisarna, Kardeljeva ploščad
26, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: Ne odpiraj – ponudba
MORS 330/2002-TRP-računalniška in-
frastruktura.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 7.
2003 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
obrambo, Urad za javna naročila Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik, katerega ponujeno blago presega
vrednost 30,000.000 SIT brez DDV, mora
ponudbi priložiti bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 2% od ponujene
vrednosti v ponudbi, za katero se je prijavil.

Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati do konca veljavnosti ponudbe
– 30. 10. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema raču-
na.

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

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

– povabilo k oddaji ponudbe (Priloga
št. 1);

– podpisal in žigosal izjavo o soglašanju
s pogoji naročila (Priloga št. 5);

– podpisal in žigosal izjavo ponudnika
po stanju na dan oddaje ponudbe (Priloga
št. 2);

– da bo v primeru sklenitve pogodbe kot
prevzemnik javnega naročila poravnal ob-
veznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in ko-
operantov (Priloga št. 3);

– da potrjuje zahtevano veljavnost po-
nudbe in rok plačila iz razpisne dokumenta-
cije (Priloga št. 4);

– podpisal in žigosal izjavo o nezavajujo-
čih podatkih (Priloga št. 11);

– podpisal in žigosal izjavo o ustreznosti
ponujenih artiklov s tehničnimi zahtevami
naročnika (Priloga št. );

– da bo podpisal in žigosal “Predračun“
(Priloga št. 7);

– da bo podpisal in žigosal Ponudbo in
Konfiguracijo (Priloga št. 8 in 9);

– ocenjevalna preglednica (Prilogi št.
10A in 10B);

– potrjena in podpisana izjava banke o
izdaji bančne garancije za dobro izvedbo
posla;

– potrjena in podpisana izjava banke o
izdaji bančne garancije za odpravo napak v
garancijskem roku;

– da bo podpisal in žigosal vsako stran
pogodbe;

– v RS najmanj trije usposobljeni servi-
serji ponujene opreme;

– dobavni rok maks 60 dni;
– odzivni čas od prijave napake do 4

delovne ure;
– rok za odpravo napake od prijave do

12 delovnih ur;
– zamenjava z novo opremo 21 dni ali

2x ista napaka;
– skladnost opreme z zahtevanimi opisi

in konfiguracijami – minimalne tehnične za-
hteve.

Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi,
ki dokazujejo izpolnitev posameznega po-
goja, se ponudba Izloči.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 10. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
I. sklop
Vrednost
Osebni računalniki – ponder 0,25
Prenosni računalniki – ponder 0,25
Tiskalniki – ponder 0,25
Dobavni rok – ponder 0,05
Odzivni čas – ponder 0,1
Odprava napake – ponder 0,05
Zamenjava – ponder 0,05
II. sklop
Vrednost opreme – ponder 0,75
Dobavni rok – ponder 0,05
Odzivni čas – ponder 0,1
Odprava napake – ponder 0,05
Zamenjava – ponder 0,05
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: Uradni list RS, št. 103 z dne
29. 11. 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Ministrstvo za obrambo

Ob-95944
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, telefaks 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: osebni
avtomobili.

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

Ocenjena vrednost javnega naročila:
40,300.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila: sklop A): 1,900.000 SIT;
sklop B): 8,400.000 SIT; sklop C):
18,000.000 SIT: sklop D): 12,000.000 SIT.

4. Kraj dobave: Elektro Maribor d.d.,
Vetrinjska ulica 2, Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
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6. Datum začetka in predvideni da-
tum zaključka ali trajanje dobave: predvi-
deni datum začetka dobave: 18. 8. 2003;
predvideni datum zaključka dobav: 30. 10.
2003.

7 (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago pri naročniku: Splo-
šno kadrovski sektor - vložišče, pri Jelki
Kraiger (soba št. 001/pritličje), na dan te
objave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro. Dodatne informacije o naročilu pa
se dobi po prevzemu razpisne dokumenta-
cije na naslovu naročnika pri: Dušanu Kova-
čiču, univ. dipl. inž. el. in Mateji Podlesnik,
ek., tel. 02/22-00-156 in 02/22-00-128
na dan objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 10. 7. 2003.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 14. 7.
2003 do 10. ure v vložišče, pri Jelki Krai-
ger (soba št. 001/ pritličje).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče (prevzemnica Jel-
ka Kraiger, soba 001/pritličje). Na kuverti s
ponudbo mora biti v levem spodnjem kotu
vidna oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba – Jav-
ni razpis“. Navedena mora biti: številka te
objave javnega razpisa, št. Uradnega list
RS in predmet javnega naročila. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov poši-
ljatelja. Kuverta, v kateri je ponudbena do-
kumentacija s ponudbo, mora biti zapeča-
tena, ponudbena dokumentacija s ponud-
bo pa mora biti zvezana skozi ponudbo s
pečatno vrvico in mora biti zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 7.
2003 ob 11. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, v sejni sobi, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponud-
nik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega razpisa za sklope, na ka-
tere ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti
bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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

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

predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je registri-
ran in ima ustrezne kvalifikacije za izvedbo
dobav blaga, ki je predmet javnega razpisa.

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

1. Da ima veljavno registracijo ali redni
izpis iz sodnega registra za dejavnosti, ki je
predmet razpisa.

2. Da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati.

3. Da mu v zadnjih petih letih ni bila izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero mu je prepovedano opravljati dejav-
nost, ki je predmet javnega naročila.

4. Da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve določene z zako-
nom v skladu s predpisi države.

5. Da njegovo poslovanje ni s sodno ali
drugo prisilno odločbo ustavljeno.

6. Da je predložil BON1 in BON2 ali po-
datke iz bilance uspeha in podatke iz bilance
stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON2).

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

7. Da je v zadnjih treh letih dobavil bla-
go, ki je predmet razpisa, najmanj za enega
pogodbenega partnerja in priloži lastno izja-
vo, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo javnega razpisa.

8. Da ni dal zavajajočih podatkov.
9. Da zagotavlja zahtevane količine s po-

nudbo blaga za:
– celotno javno naročilo oziroma za po-

samezne zaključene sklope razpisanega
blaga, na katere ponudnik konkurira.

10. Da nudi vsaj 60-dnevni plačilni rok.
11. Da bo dostavil naročeno blago fco.

skladišče naročnika.
12. Da zagotavlja kontrolo kakovosti.
13. Seznam redno zaposlenih po stro-

kovni usposobljenosti in izjavo ponudnika,
da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima
izkušnje, ugled in zaposlene ter dokazilo,
da ima zadostne proste kadrovske zmoglji-
vosti, za realizacijo prevzetih pogodbenih
obveznosti.

14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.

15. Izjavo ponudnika, da ponudbena ce-
na pokriva vse stroške, ki jih bo ponudnik
imel z izpolnitvijo naročila.

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

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

18. Izjavo, da ponudnik sprejema vse
pogoje iz razpisne dokumentacije.

19. Izjavo ponudnika, dano pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.

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

21. Predloži pozitivno neodvisno revizij-
sko mnenje pooblaščenega revizorja za zad-
nje poslovno leto, če je zavezanec k reviziji.

22. Priloži za resnost ponudbe nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti celotnega razpisa ali
ocenjene vrednosti za posamezne zaklju-
čene sklope iz celotnega razpisa (brez
DDV), na katerega ponudnik konkurira. Dol-
žina veljavnosti bančne garancije za resnost
ponudbe mora biti 70 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

23. Da priloži izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti in jo bo
predložil v 10 dneh po sklenitvi pogodbe,
kolikor bo ponudnik izbran;

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

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

25. Izjava, da ima pooblaščeni servis in
skladišče rezervnih delov.

Ponudba mora vsebovati vse zahtevane
dokumente in dokazila tako, da bo ustreza-
la vsem zahtevanim pogojem, navedenim v
VIII. členu razpisne dokumentacije.

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

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
prekine razpis brez kakršnihkoli posledic za
naročnika v času javnega razpisa.

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

– ponudniki lahko umaknejo ponudbe,
jih dopolnijo ali zamenjajo do poteka roka
za oddajo ponudbe;

– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 24. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 81 točk;
– tipizacija vozil: 10 točk;
– servis: 5 točk;
– plačilni pogoj: 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: druge informacije o naročilu se dobi
po prevzemu razpisne dokumentacije na na-
slovu naročnika pri: Dušanu Kovačiču, univ.
dipl. inž. el. in Mateji Podlesnik., ek., tel.
02/ 22-00-156 in 02/22-00-128.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 6. 2003.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.
Maribor
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Št. 351-03-4/03-15 Ob-95945
1. Naročnik: Občina Ravne na Koro-

škem.
2. Naslov naročnika: Gačnikova pot 5,

2390 Ravne na Koroškem, 02/87-05-510.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

notranje opreme za I. fazo, projekt –
obnova knjižnice – (Koroška osrednja
knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na
Koroškem).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: razpis je razdeljen v dva sklopa. Spre-
jemljiva je ponudba za posamezen sklop ali
celoto.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 15. 7.
2003 do 15. 9. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Ravne
na Koroškem, kontaktna oseba je Branko
Kaker in Primož Praper.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT; št. računa
01303-01400009987.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo Občine Ravne na Ko-
roškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 7. 2003 ob 13. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čne garancije za resnost ponudbe v višini
2% vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila: 60 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): če nastopa sku-
pina ponudnikov, mora biti naveden nosi-
lec, ki je pogodbeni partner. Seznam po-
dizvajalcev mora biti priložen.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni, predviden datum sprejema odločiteve
14. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: skla-
dno s določili razpisnih pogojev v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v razpisni dokumentaciji.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 6. 2003.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 4/2003 Ob-95947
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana,

Metelkova 9, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Metel-

kova 9, faks 01/30-03-937, tel.
01/30-03-944.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pohištve-
na oprema preurejenih prostorov v ZD
Center - I. n. trakt B.

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

4. Kraj dobave: Metelkova 9, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: izdelava do
1. 9. 2003, začetek montaže na objektu
1. 9. 2003, zaključek montaže 10. 9. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana, Uprava, Metelkova 9/II,
Ljubljana; Jožica Pergarec, tel.
01/30-03-944.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na podračun
ZD Ljubljana 01261-6030921845, sklicna
številka 02 93023-280-94.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, Me-
telkova 9, uprava, II. n., vložišče, soba 1, v
zaprti ovojnici z oznako Ne odpiraj - Ponud-
ba za JR-3G/2003 ZD Šiška - pohištvena
oprema.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 7. 2003 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Metelkova 9, uprava, II. n.,
sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvi-
dno v razpisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 8. 10. 2003 in 15. 7.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: razvi-
dno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 346/03 Ob-95950
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična

bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,

Vojnik, tel. 03/78-00-100, 03/78-00-106,
faks 03/78-00-200, elektronski naslov:
uprava@pb-vojnik.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: osnovna
sredstva.

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

A) računalniki in elektronska oprema,
B) oprema prostorov, drobni pribor in

pripomočki za zdravstveno nego,
C) priključki za traktor in oprema za vrt.
4. Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica

Vojnik in DE Ravne pri Šoštanju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanja dobave: začetek 1. 8.
2003, zaključek 30. 9. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska ce-
sta 37, Vojnik, kontaktna oseba Magda No-
vak; dodatne informacije Albin Apotekar, inž.

Dvig razpisne dokumentacije: osebno po
predhodni predložitvi potrdila o plačilu raz-
pisne dokumentacije, faks 03/78-00-200.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
3. 7. 2003, vsak delovni dan med 8. in 13.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, negoto-
vinsko plačilo, na podračun št. 01100-
6030279349 pri UJP Žalec, s pripisom za
razpisno dokumentacijo “osnovna sred-
stva“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 7. 2003 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni zavod Psihiatrična bolni-
šnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave,
Celjska cesta 37, Vojnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 7. 2003 ob 10. uri, sejna soba
uprave na naslovu: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
60-dnevni plačilni rok od datuma 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): /

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

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisil-
ne odločbe,
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3. da mu v zadnjih petih letih pred obja-
vo ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepo-
vedano opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila,

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi,

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,

6. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo o plačil-
ni sposobnosti poslovne banke, ki vodi po-
nudnikov transakcijski račun,

6.1. da v preteklih 6 mesecih, do vključ-
no izdaje potrdila poslovne banke in izdaje
ustreznega bonitetnega obrazca, ni imel blo-
kiranega transakcijskega računa,

7. da ni dal zavajajoče podatke,
8. da sprejema pogoje razpisne doku-

mentacije,
9. da zagotavlja vse razpisane vrste blaga

iz skupine, za katero se prijavlja na razpis,
10. da nudi 60-dnevni plačilni rok,
11. da bo dostava fco Psihiatrična bolni-

šnica Vojnik oziroma DE Ravne pri Šoštanju
– razloženo in zmontirano,

12. da bo na zahtevo naročnika predlo-
žil vzorce blaga,

13. da je izdelal ponudbo po sistemu
“funkcionalni ključ v roke“,

14. da je za skupino A predložil izjavo o
seznanjenosti z razmerami na objektih,

15. da je za skupino A predložil izjavo o
odgovornosti ponudnika v času izvajanja del.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe: 18. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
skupna vrednost predračuna za posamez-
no skupino ob izpolnjevanju vseh zahteva-
nih pogojev, navedenih v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa:
19,560.790 SIT,

A) računalniki in elektronska oprema
6,970.200 SIT,

B) oprema prostorov, drobni pribor in
pripomočki za zdravstveno nego 8,988.690
SIT,

C) priključki za traktor in oprema za vrt
3,601.900 SIT.

Prijaviti se je možno na posamezno sku-
pino ali skupine. V primeru, da naročnik ne
pridobi nobene ponudbe ali bodo ponudbe
neprimerne, bo nadaljeval z oddajo naroči-
la po postopku s pogajanji brez predhodne
objave. Dodatne informacije se dobijo sa-
mo pismeno na naslovu kot pod točko 2.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 404-01-126/2003 Ob-95955
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.

2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, Urad za investicije, tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava,
vgradnja in priklop opreme za Dvojezič-
no osnovno šolo v Dobrovniku (brez te-
lovadnice).

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: pričetek –
takoj po podpisu pogodbe, zaključek – ko-
nec septembra 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, 1000 Ljubljana,
Urad za investicije, Trubarjeva 3, tajništvo;
dodatne informacije: Mira Koren Mlačnik,
tel. 01/244-11-76, faka 01/244-12-69.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
naprej, vsak delovnik od 9. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: cena razpisne
dokumentacije znaša 5.000 SIT, plačilo
na TRR za izvrševanje proračuna RS,
št. 01100-6300109972, sklicna št.
1833111-7141998-40411263, pred dvi-
gom razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 7. 2003, do
10. ure (prispetje).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vloži-
šče – soba št. 201.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 7.
2003, ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Urad za investici-
je, Trubarjeva 3/V, Ljubljana, sejna soba
št. 40.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, v višini
10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
do izročitve bančne garancije za dobro iz-
vedbo del.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z dolo-
čili pogojev iz razpisne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe do 5. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 6. 2003.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Št. 462-02/109-3/2003 Ob-95959
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije, Gene-
ralni 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. (a) Vrsta in količina blaga: nakup in
inštalacija strojne ter licenčne program-
ske opreme, kot jo pogojuje aplikacija
MCC/ECN.

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

Prvi sklop: dobava dveh Bullovih strežni-
kov z zunanjim diskovnim poljem in opera-
cijskim sistemom AIX in inštalacija program-
ske opreme, ki je predmet prvega, drugega
in tretjega sklopa.

Drugi sklop: dobava licenc Oracle vključ-
no z enoletnim vzdrževanjem.

Tretji sklop: dobava licenc BEA Tuxedo
vključno z enoletnim vzdrževanjem.

4. Kraj dobave: dobava se bo izvršila na
lokacijo uporabnika v Ljubljani.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava stroj-
ne in licenčne programske opreme 30 dni
po podpisu pogodbe; inštalacija strojne in
licenčne programske opreme 14 dni po
opravljeni dobavi.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: sprejemna pi-
sarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič,
tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00.

Imena oseb, pri katerih zainteresirani po-
nudnik lahko dobi:

– tehnične informacije: Mojca Kobe Raz-
potnik, e–mail: mojca.razpotnik@gov.si;
Darko Katrašnik, e–mail: darko.katra-
snik@gov.si; faks 01/478-39-00,

– ostale informacije: Irena Bera-Kvasič,
tel. 01/478-38-31 in Matej Skaza, tel.
01/478-39-28, faks 01/478-39-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
in od 12.30 do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 7. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Carinska uprava Republike Slo-
venije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 7. 2003 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Ge-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 56 / 13. 6. 2003 / Stran 3257

neralni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če po-
nudba ponudnika presega 30 mio SIT, mo-
ra ponudnik svoji ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, če pa njego-
va ponudba ne presega 30 milijonov SIT,
mora priložiti svoji ponudbi lastno menico
za resnost ponudbe, z menično izjavo.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: odločitev o sprejemu
ponudbe bo sprejeta predvidoma do 8. 8.
2003, ponudba posameznega ponudnika
mora veljati do 19. 9. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za prvi sklop so: cena za ponujeno opremo
(do 70 točk), referenca, ki izkazuje, da ima
ponudnik izkušnje z inštalacijo operacijske-
ga sistema AIX na Bullovih strežnikih (13
točk) in referenca, ki izkazuje, da ima po-
nudnik izkušnje z inštalacijo programske
opreme BEA Tuxedo na Bullovih strežnikih
(17 točk).

Merilo za drugi sklop je ponujena cena.
Merilo za tretji sklop je ponujena cena.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: evropska komisija v svoji projektni
dokumentaciji za informacijsko rešitev sku-
pnega tranzitnega postopka (New Compu-
terised Tranzit Sistem) zelo natančno pred-
pisuje strojno in licenčno programsko opre-
mo, ki je potrebna za pravilno in učinkovito
delovanje aplikacij MCC in ECN. Ti dve apli-
kaciji sta bili razviti pri evropski komisiji z
namenom, da ju zaradi enotnega pristopa
držav članic v projekt le te uvedejo kot naci-
onalno informacijsko rešitev skupnega tran-
zitnega postopka. Evropska komisija zago-
tavlja pravilno delovanje omenjenih aplikacij
in nudi svojo tehnično podporo državi člani-
ci le v primeru, če sistem MCC/ECN deluje
na tej predpisani strojni in programski opre-
mi. Zaradi tega morajo ponudniki zagotoviti
strežnike Bull Escala z AIX operacijskim si-
stemom, Oracle bazo in programsko opre-
mo BEA Tuxedo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 6. 2003.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 03301-9/2003 Ob-95986
1. Naročnik: Občina Cankova.
2. Naslov naročnika: Cankova 25,

9261 Cankova, tel. 02/549-93-70, faks
02/540-93-78.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme za Osnovno šolo
Cankova.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: 25. julij
2003, 24. avgust 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Can-
kova, Občinska uprava, Cankova 25, 9261
Cankova, Franc Adanič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT na tran-
sakcijski račun Občine Cankova, št.
01352-0100012533.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Cankova, Cankova 25,
9261 Cankova.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 7. 2003 ob 13. uri, sejna soba,
Cankova 25.

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

11. Pogoji financiranja in/ali skliceva-
nje na določila v predpisih: rok plačila je
60 dni po prejemu računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve pa je 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
ostale ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Franc Adanič, tel. 02/540-93-72.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Občina Cankova

Št. 01/2003 Ob-95989
1. Naročnik: Komunala Slovenska Bistri-

ca d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ul. Pohorskega

bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica.
3. (a) Vrsta in količina blaga: komunal-

no – smetarsko vozilo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: oddaja sklopov ni predvidena.

4. Kraj dobave: Slovenska Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe so spremenlijve do
maks. 10% razlike tehničnih pogojev.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2003 do 31. 10. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Slo-
venska Bistrica d.o.o., g. Višič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 16. 6. 2003
do 25. 6. 2003 od 7. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na TR
04430-0000394225.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 9. 7. 2003 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Slovenska Bistrica
d.o.o., Ul. Pohorskega bataljona 12, 2310
Slovenska Bistrica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 7. 2003 ob 12. uri na sedežu Ko-
munale Slovenska Bistrica d.o.o.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo v 30 dneh po prejemu računa.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora natan-
čno opredeliti tehnične karakteristike ponu-
jenega proizvoda ob upoštevanju pogojev
razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: tehnič-
ne karakteristike, cena, referenčna dokazila.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.

Št. 612/2003 Ob-96006
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

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

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

Ocenjena vrednost javnega naročila:
73,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:

– sklop 1): 38,000.000 SIT,
– sklop 2): 35,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 20. 8. 2003; pred-
videni datum zaključka dobave: 30. 11.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku,
v vložišču pri Jelki Kraiger (soba št. 001/pri-
tličje), na dan te objave in nato vsak delovni
dan med 10. in 12. uro. Dodatne informaci-
je o naročilu se dobi po prevzemu razpisne
dokumentacije na naslovu naročnika pri Du-
šanu Kovačiču, univ. dipl. inž. el., tel.
02/22-00-156 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127 na dan objave
in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 8. 7. 2003.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 14. 7.
2003 do 8. ure v Splošno kadrovski sektor
- vložišče, pri Jelki Kraiger, soba št.
001/pritličje.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, vložišče
(prevzemnica Jelka Kraigher, soba št.
001/pritličje). Na kuverti s ponudbo mora
biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka:
“Ne odpiraj - Ponudba - Javni razpis“. Na-
vedena mora biti številka objave javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS; št. Uradnega lista
RS in predmet javnega naročila. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov poši-
ljatelja. Kuverta, v kateri je ponudbena do-
kumentacija s ponudbo, mora biti zapeča-
tena, ponudbena dokumentacija s ponud-
bo pa mora biti zvezana skozi ponudbo s
pečatno vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudbo bo 14. 7.
2003 ob 9. uri pri naročniku Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Ma-
ribor, v dvorani II. nadstropje.

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

nudnik mora predložiti garancijo banke za
resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega naročila na katerega po-
nudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je registri-
ran in ima ustrezne kvalifikacije za izvedbo
dobav blaga, ki so predmet javnega razpisa.

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

1. Veljavna registracija za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet javnega naročila.

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

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

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

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

6. Predložiti mora BON 1 ali BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilan-
ce stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v pre-
teklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za po-
nudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2).

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

7. Potrdilo, da je v zadnjih treh letih (od
1. 1. 2000 dalje) dobavljal blago (zaključe-
ne razpisane sklope v celoti), ki je predmet
razpisa najmanj za enega pogodbenega
partnerja, ter da razpolaga z zadostnimi teh-
ničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega na-
ročila.

8. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
9. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne

količine s ponudbo blaga za:
– za celotno javno naročilo ali posamez-

ne zaključene sklope v celoti - za razpisano
blago na katere ponudnik konkurira.

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

11. Izjava, da bo dostavljal naročeno bla-
go fco. skladišče naročnika.

12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kako-
vosti.

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

14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.

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

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

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

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

19. Izjavo ponudnika, dano pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.

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

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

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

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

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

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

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

25. Izjava, da ima pooblaščeni servis in
lastno skladišče rezervnih delov.

25. Izjava, da nudi garancijski rok za to-
vorna vozila vsaj 3 leta od registracije vozil.

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

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

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

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 24. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena - 81 točk,
– tipizacija vozil - 10 točk,
– servis - 5 točk,
– plačilni pogoj - 4 točke,
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Skupno največje možno število točk po
vseh kriterijih in merilih znaša 100 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
po prevzemu dokumentacije na naslovu na-
ročnika pri Dušanu Kovačiču, univ. dipl. inž.
el. za tehnični del - tel. 02/22-00-156 in
Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-127 za splošni del razpisne do-
kumentacije, vsak delovni dan med 10. in
12. uro.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 6. 2003.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d. Maribor

Ob-96007
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,

1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
osebne varovalne opreme in gasilske
opreme.

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

– sklop 1: osebna varovalna oprema,
– sklop 2: gasilska oprema.
4. Kraj dobave: Termoelektrarna Trbov-

lje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 8.
2003 do 31. 7. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na Trbovlje d.o.o., Nabavna služba (Anita
Žučko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do od-
piranja ponudb od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na TRR št. 26330-0012039086. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo
DURS, da je ponudnik davčni zavezanec,
oziroma izjavo, da ni registriran za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 10. 7. 2003
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z ozna-
ko Ne odpiraj - Ponudba, s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter na-
vedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 10. 7. 2003 ob
9.30, v prostorih TET d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca za zavarovanje resnosti ponudbe v višini
10% vrednosti ponudbe.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg zakonsko predpi-
sanih splošnih pogojev mora ponudba iz-
polnjevati še naslednje pogoje:

– parafirane in žigosane vse strani pred-
loga pogodbe z naročnikom,

– menico za zavarovanje resnosti po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti -
original,

– izjavo ponudnika o nameri izdaje dveh
menic za zavarovanje dobre in pravočasne
izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti - original,

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

– izpolnjene tabele in podatke v specifi-
kacijah materiala,

– pozitivne reference ponudnika v času
od 1. 1. 2000 do sedaj.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Odloči-
tev o sprejemu ponudb bo sprejeta nemu-
doma po ocenitvi le-teh.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji in

popusti - do 90,
– dobavni rok - do 10.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: podaja Mojca Turnšek.
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 9. 6. 2003.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Št. 154/2003 Ob-96009
1. Naročnik: Šolski center Celje, ki ga

zastopa ZUM d.o.o. Maribor.
2. Naslov naročnika: Pot na Lavo 22,

Celje, zastopnik ZUM d.o.o., Grajska ulica
7, 2000 Maribor, tel. 02/250-53-02, faks
02/251-60-94.

3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-
niško numerično krmiljeni (CNC) obde-
lovalni center za obdelavo kovin izde-
lan v EU.

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: po sklenitvi
pogodbe, najkasneje pa do 15. 9. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ZUM d.o.o., Graj-
ska ulica 7, 2000 Maribor, Milan Železnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
2. 7. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT na transakcijski
račun št. 04515-0000404707 NKB Maribor.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 7. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ZUM d.o.o., Grajska ulica 7,
2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 7. 2003 ob 10. uri, Šolski center
Celje, Pot na Lavo 22, Celje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v znesku
2 mio SIT in bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti ob skleni-
tvi pogodbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu, iz katere je raz-
vidno, kdo je podpisnik pogodbe in kakšna
so njihova medsebojna razmerja.

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

– da ponudnik nudi najmanj 30-dnevni
plačilni rok,

– da zagotavlja servis po poteku garan-
cijske dobe,

– da nudi garancijski rok daljši od enega
leta,

– da zagotavlja dobavo najkasneje do
15. septembra 2003,

– da zagotavlja rezervne dele še najmanj
10 let po dobavi,

– da zagotavlja usposabljanje kadra za
delo s strojem.

Vsi pogoji so natančno določeni z razpi-
sno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 31. 8. 2003, 15. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ZUM d.o.o., Milan Železnik.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 6. 2003.

ZUM šolski center Celje
zastopnik d.o.o. Maribor

Št. 1-03 Ob-96054
1. Naročnik: Kemijski inštitut, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 19,

1000 Ljubljana, faks 01/47-60-300, tel.
01/47-60-200.

3. (a) Vrsta in količina blaga: FTIR
spektrometer, s temi zahtevanimi la-
stnostmi:

– Fourier transform infrardeči spektro-
meter,

– območje snemanj: srednje in bližnje
infrardeče območje,

– časovno ločljiva spektroskopija: rapid
scan,

– integracijska sfera,
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– konformacijska analiza proteinov,
– proteinska knjižnica.
Angleško:
Spectrometer
– Fourier Transforma infrared spectro-

meter,
– Spectral range: mid and near infrared,
– Time resolved spectroscopy: Rapid

Scan,
– Integration sphere,
– Conformational analysis of biomole-

cules,
– Protein library.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: Ljubljana, Hajdrihova 19.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: je

možno.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: do tri mese-
ce od dneva podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: mag. Janez
Toplišek, pomočnik direktorja, tel.
01/47-60-337 ali janez.toplisek@ki.si ali dr.
Boris Orel, tel. 01/47-60-276 ali bo-
ris.orel@ki.si (razpisno dokumentacijo je
možno dobiti tudi v elektronski obliki).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure. Razpisno dokumentacijo
v elektronski obliki zahtevajte na naslov ja-
nez.toplisek@ki.si.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT vplačate na
blagajni, Hajdrihova 19 ali nakažete na ra-
čun 01100-6030344533 (“za JN FTIR“).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane do 15. 7. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19,
1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 7. 2003 ob 11. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo po prevzemu blaga – podrobnosti so 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 bo
sklenjena z enim ponudnikom za celoten
razpis.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2003. Izbira je
predvidena v enem tednu po odpiranju po-
nudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: so ob-
delana v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: vprašanja naslovite na bo-

ris.orel@ki.si (tehnična vprašanja) ali na ja-
nez.toplisek@ki.si (splošna, finančna in
pravna vprašanja).

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 6. 2003.

Kemijski inštitut, Ljubljana

Št. 19/02 Ob-96055
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
transformatorja 110/21/10,5 kV, YNyn6
(d5), 31,5 MVA za RTP 110/20 kV Got-
na vas.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudba mora biti celovita, eventualnih
delnih ponudb ne bomo upoštevali.

4. Kraj dobave: dostava razpisane opre-
me je razloženo na temelj transformatorja v
RTP Gotna vas.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne!

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobavni rok
za razpisano opremo je največ 6 mesecev
po podpisu pogodbe.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na transakcijski račun Elektro
Ljubljana, d.d. št.: 06000-0076655034,
sklic na številko: 23003371-19-03, z ob-
vezno navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 14. julija 2003
do 10. ure, ponudbe oddane po tem roku
ne bodo upoštevane.

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

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 19/03 -
Ponudba za dobavo transformatorja
110/21/10,5 kV, YNyn6 (d5), 31,5 MVA za
RTP 110/20 kV Gotna vas - Ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 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 predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

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

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

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponud-
nik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih:

 izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, oziroma samostojni podjetnik
priglasitveni list DURS-a, ki odraža zadnje
stanje,

• obrtno dovoljenje pristojnega organa,
kjer ima ponudnik/podizvajalec svoj sedež
za opravljanje dejavnosti 45.310-električne
inštalacije in 60.240-cestni tovorni promet,

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

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

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

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

 BON 1 za zadnje poslovno leto po-
nudnika, ki ni starejši od 30 dni, oziroma za
samostojnega podjetnika odločbo o davčni
odmeri za zadnje poslovno leto in potrdilo
poslovne banke o podjetnikovi solventnosti,
ne starejši od 30 dni,

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

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

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

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

• pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proiz-
vode in o ugotavljanju skladnosti, o posre-
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dovanju tehničnih informacij, zagotovitvi
garancij,

• pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,

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

• pisno izjavo ponudnika o nezavajajo-
čih podatkih,

• pogodbo s podizvajalcem, oziroma
pogodbo o skupnem nastopanju, če po-
nudnik zagotavlja kapacitete s podizvajal-
cem ali v obliki poslovnega sodelovanja,

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

• pisno izjavo ponudnika oziroma nje-
govega podizvajalca o usposobljenosti in
sposobnosti,

• pisno izjavo ponudnika o prevzemu
odgovornosti v zvezi s servisiranjem ponu-
jene opreme,

• dokazilo, da je v preteklem 3-letnem
obdobju uspešno dobavil kupcem transfor-
matorje 110/SN kV ali drugo primarno opre-
mo 110 kV ali SN napetostnega nivoja, v
skupni vrednosti vsaj enake ali večje, kot je
razpisanega transformatorja,

• dokazilo, da so bili v preteklem 10-let-
nem obdobju vsaj trije transformatorji
110/SN z načinom hlajenja ONAN proizva-
jalca ponujenega transformatorja uspešno
vgrajeni v objekte z indirektno ozemljeno
SN nevtralno točko v Sloveniji,

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

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

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

Pridobitev dokumentov pod oznako
 velja tudi za eventualnega podizvajalca,

ki bo izvajal naslednja dela:
– prevoz transformatorjev (obstoječega

in novega),
– demontaža in montaža dela na tran-

sformatorju (obstoječem in novem)
in morajo biti predloženi v originalu ali

kot fotokopije, ustrezno žigosani in podpi-
sani. V ponudbeni dokumentaciji morajo bi-
ti razvrščeni po gornjem vrstnem redu.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (84%

delež),
– garancijski rok (6% delež),
– kakovost izdelave in dobave (5%

delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-

ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 8. julija 2003.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 9. junija 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-96072
1. Naročnik: Osnovna šola Toneta Okro-

garja Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: 1410 Zagorje ob

Savi, Šolska cesta 1, tel. 03-56-60-200,
telefaks: 03-56-60-207, e-mail: tajni-
stvo@o-tozagorje.tb.edus.si.

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

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

I. 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 Toneta Okrogarja,

Šolska cesta 1 in podružnični šoli Senožeti
in Kisovec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek
predvidoma od dne 15. 8. 2003 do dne
30. 6. 2006.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo prejmete ob predložitvi dokazi-
la o vplačilu stroškov v tajništvu šole vsak
delavnik od 9. ure do 12. ure. Lahko pa
ponudniki zahtevajo s predložitvijo dokazila
o vplačilu stroškov dokumentacije, da se
jim dokumentacija pošlje po pošti. Informa-
cije pri tajnici šole Marjani Jerman, dodatne
informacije pri odvetnici Staši Lepej v Za-
gorju ob Savi, Kidričeva 7, telefon
03-56-68-744 ali 041-780-845.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dne 4. 7.
2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentaci-
je je 10.000 SIT (20 % DDV je vključen v
ceno), znesek ponudniki nakažejo na račun
št. 01342-6030687210, sklic na št. 292004.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: 1410 Zagorje ob Savi, Šolska
cesta 1.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 7. 7. 2003 ob 10. uri v prostorih
OŠ T. Okrogarja, Zagorje ob Savi, Šolska
cesta 1.

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

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

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

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

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

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

16. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: dne 6. 6. 2003.

Osnovna šola Toneta Okrogarja
Zagorje ob Savi

Ob-96076
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za gospodarstvo, Agencija RS za re-
gionalni razvoj.

2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-36-70, faks
01/431-33-60.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža pohištvene opreme in tele-
komunikacijske opreme ter računalni-
ške opreme.

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

– I. sklop: pohištvena oprema:
– podskupina A: pohištvena oprema

za Mrežni pomurski podjetniški inkubator
d.o.o., zgradba Murska Sobota;

– podskupina B: pohištvena oprema
za Mrežni pomurski podjetniški inkubator
d.o.o., zgradba Ljutomer;

– podskupina C: pohištvena oprema
za Mrežni pomurski podjetniški inkubator
d.o.o., zgradba Odranci;

– II. sklop: telekomunikacijska oprema:
– podskupina D: telekomunikacijska

oprema za Mrežni pomurski podjetniški in-
kubator d.o.o., zgradba Murska Sobota;

– podskupina E: telekomunikacijska
oprema za Mrežni pomurski podjetniški in-
kubator d.o.o., zgradba Ljutomer;

– podskupina F: telekomunikacijska
oprema za Mrežni pomurski podjetniški in-
kubator d.o.o., zgradba Odranci;

– III. sklop: računalniška oprema:
– podskupina G: računalniška opre-

ma za Mrežni pomurski podjetniški inkuba-
tor d.o.o., zgradba Murska Sobota;

– podskupina H: računalniška opre-
ma za Mrežni pomurski podjetniški inkuba-
tor d.o.o., zgradba Ljutomer;
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– podskupina I: računalniška oprema
za Mrežni pomurski podjetniški inkubator
d.o.o., zgradba Odranci.

Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je
predmet javnega razpisa, v celoti ali po po-
sameznih sklopih. Posameznih podskupin
ponudniki ne morejo ponuditi.

4. Kraj dobave:
– Mrežni pomurski podjetniški inkubator

d.o.o., zgradba Murska Sobota,
– Mrežni pomurski podjetniški inkubator

d.o.o., zgradba Ljutomer,
– Mrežni pomurski podjetniški inkubator

d.o.o., zgradba Odranci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: oprema iz
podskupin A, C, D, F, G in I se dobavi in
montira do 15. septembra 2003. Oprema
iz podskupin B, E in H se dobavi in montira
do 1. novembra 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za gospodarstvo, Agen-
cija RS za regionalni razvoj, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva:
na internetni strani http://www.gov.si/arr in
v tajništvu Agencije RS za regionalni razvoj.

Dodatne informacije: Regina Košir, elek-
tronski naslov: regina.kosir@gov.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 13. 6. 2003
do 14. 7. 2003, vsak dan od 9. do 15. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 7. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za gospodarstvo, Agencija RS za regionalni
razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Poši-
ljka naj bo v zaprti kuverti in označena ‘’Ne
odpiraj – Javni razpis – Oprema inkubatorja
– sklop št. _______’’. Na hrbtni strani mora
biti naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 7. 2003 ob 13. uri; Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Agencija RS za regionalni razvoj, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana, soba 521.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZI-
PRS0304.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

Naročnik bo sprejel odločitev o izbiri po-
nudnikov predvidoma v roku 10 dni od od-
piranja.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– merila za I. in II. sklop:

– cena,
– dobavni rok,
– garancija;

– merila za III. sklop:
– cena,
– dobavni rok,
– garancija,
– storitve intervencijskega vzdrže-

vanja.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 9. 6. 2003.
Ministrstvo za gospodarstvo,
Agencija za regionalni razvoj

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

Preklic
Št. 8/03 Ob-95940

Preklicujemo javni razpis za oddajo na-
ročila gradnje po odprtem postopku za iz-
vedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih
del za izgradnjo II. faze objekta B in obnovo
prostorov objekta A na UL, Visoka šola za
zdravstvo Ljubljana, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 54 z dne 6. 6. 2003.

Univerza v Ljubljani
Visoka šola za zdravstvo

Popravek

Ob-95801
V javnem razpisu – gradbena, obrtniška

in instalacijska dela pri obnovi poslovnega
objekta v Žetalah, objavljenem v Ur. l. RS, št.
49-50 z dne 30. 5. 2003, Ob-95102, se
datum odpiranja ponudb popravi in glasi:

Javno odpiranje ponudb bo dne 24. 6.
2003, ob 10. uri, v prostorih Pošte Slove-
nije, d. o. o., Slomškov trg 10 v Mariboru.

Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

Popravek

Št. 1/11-107/03 Ob-95896
V javnem razpisu za nabavo specialnega

vozila za pobiranje in odvoz odpadkov, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 54 z dne
6. 6. 2003, se popravita točki 8. (a) in 9. in
se pravilno glasita:

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 7. 2003 ob 13. uri v prostorih
Komunalnega podjetja Vrhnika.

Komunalno podjetje Vrhnika d.d.

Popravek

Št. 406-02-2/2003 Ob-96151
V javnem razpisu za celovito obnovo in

izgradnjo komunalne infrastrukture (izgrad-
nja in obnova komunalnih naprav na več
ulicah ob izgradnji primarnega plinovoda –
skupna dolžina 2700m), objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 49-51 z dne 30. 5. 2003,
Ob-95071, se 8. (a), 9. in 14. točka pravil-
no glasijo:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 7. 2003 do
13. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 7. 2003 ob 13.30.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni, predvideni datum odločitve 31. 8.
2003.

Vse ostale točke ostanejo nespremenje-
ne.

Občina Mengeš

Zavrnitev ponudb

Št. 535-28 Ob-96061
V skladu z določbo prvega odstavka

77. člena ZJN-1 obveščamo, da je naroč-
nik v odprtem postopku oddaje naročila za
“Rekonstrukcijo in razširitev rezervoarske-
ga prostora v skladišču naftnih derivatov Or-
tnek - II. faza“, objavljenem v Ur. l. RS, št.
41 z dne 5. 5. 2003, zavrnil vse ponudbe
ponudnikov kot nepravilne.

Zavod Republike Sloveniije
za blagovne rezerve

Št. 414 Ob-95763
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakul-

teta za strojništvo.
2. Naslov naročnika: Aškerčeva 6, Ljub-

ljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-

strukcija klimatizacije v dveh predaval-
nicah.

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

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

4. Kraj izvedbe: Aškerčeva 6.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je
omejen do 30. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za te-
hnično izobraževanje, Langusova 21, Ljub-
ljana, dodatne informacije dobite na faksu
01/24-16-213, kontaktna oseba je Rovšek
Miro, tel. 01/24-16-215.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 28.000 SIT nakažite na
TRR št. 01261-6030716108 sklic na št.
50015-414.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 4. 7. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževa-
nje, Langusova 21, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 7. 2003 ob 12.05, v sejni sobi
Zavoda za tehnično izobraževanje.

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

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejša ponudba.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: okvirna vrednost naročila znaša ca.
32 mio SIT brez DDV.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 6. 2003.

Fakulteta za strojništvo

Št. 4022-155/03-2 Ob-95825
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za go-
spodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
lokalne ceste Pečar-Javor, IV. odsek.

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

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

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: september - ok-
tober 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, Erdelja Breda, tel.
01/306-17-19, faks 01/306-17-48.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumen-
tacije je 10.000 SIT, ki ga zainteresirani
ponudniki plačajo na transakcijski račun pri
Banki Slovenije št. 01261-0100000114,
sklic na št. 10000-121.

8. (a) Datum in ura, ko je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 7. 2003 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Me-
stna uprava, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
IV. nadstropje, soba št. 404.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 7. 2003 ob 8.15.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik je dolžan predložiti bančno garanci-
jo za resnost ponudbe v višini 5% od ponu-
jene vrednosti javnega naročila.

11. Pogoji financiranja ali plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogodbi, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 15 dneh po javnem
odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

OGJSP

Št. 4022-156/03-4 Ob-95827
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za go-
spodarske javne službe in promet, Trg MDB
7, Ljubljana, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
mostu preko Glinščice na Jamovi cesti
in sanacija brvi.

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

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

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: september 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Ljub-
ljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodar-
ske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljub-
ljana, Erdelja Breda, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumen-
tacije je 10.000 SIT, ki ga zainteresirani
ponudniki plačajo na transakcijski račun pri
Banki Slovenije št. 01261-0100000114,
sklic na št. 10000-121.

8. (a) Datum in ura, ko je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 7. 2003 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Me-
stna uprava, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
IV. nadstropje, soba št. 404.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 7. 2003 ob 8.15.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik je dolžan predložiti bančno garanci-
jo za resnost ponudbe v višini 5% od ponu-
jene vrednosti javnega naročila.

11. Pogoji financiranja ali plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogodbi, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 15 dneh po javnem
odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

OGJSP

Št. 352-07-01/2003 Ob-95853
1. Naročnik: Občina Šentjernej.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva c. 5,

8310 Šentjernej, tel. 07/393-35-60, tele-
faks 07/393-35-77.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja mrliške vežice na Otoku.
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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: dela se oddaja v celoti.

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

4. Kraj izvedbe: pokopališče Otok v Ob-
čini Šentjernej.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: dela se bodo
začela v avgustu in trajala 3 mesece po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Šen-
tjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej, Milan
Jakše.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 13. 6. 2003
do 16. 7. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se
lahko prevzame z dokazilom o plačilu le-te,
v znesku 10.000 SIT, na EZR pri Banki Slo-
venije, št. 01319-0100015314. Namen na-
kazila: razpisna dokumentacija za mrliško
vežico Otok.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 7. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Šentjernej, Trubarjeva
cesta 5, 8310 Šentjernej.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 7. 2003 ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Šentjernej, Trubarjeva c. 5, 8310
Šentjernej.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vana je bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 5% ocenjene vrednosti del, ki
znašajo 21 mio SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
plačevanja in roki so določeni v pogodbi, ki
je del obvezne vsebine razpisne dokumen-
tacije.

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 z natančno oprede-
litvijo odgovornosti posameznega izvajalca.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik je moral, v zad-
njih petih letih, kot glavni izvajalec, pravo-
časno in kvalitetno izvesti vsaj tri gradnje, ki
po naravi in obsegu ustrezajo razpisanim
delom.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma njene predložitve. Sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika bo spre-
jet v osmih dneh po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kolikor naročnik ne bo prejel nobe-
ne ponudbe, oziroma bodo pridobljene po-

nudbe nepravilne in nesprejemljive bo, v
skladu z 20. členom ZJN-1, izvedel posto-
pek s pogajanji.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 6. 2003.

Občina Šentjernej

Št. 35100-0120/01 Ob-95864
1. Naročnik: Občina Tolmin.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 2,

5220 Tolmin, tel. 05/38-19-500, faks
05/38-19-523.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
zaključnih gradbenih, obrtniških in in-
stalacijskih del izven faze “S“ za dokon-
čanje poslovno stanovanjskega objekta
Trg 1. maja 7 v Tolminu.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo dela oddal v celoti
najboljšemu usposobljenemu ponudniku.

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

4. Kraj izvedbe: Trg 1. maja, naselje
Tolmin.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe del: se določi s
pogodbo, predvidoma od julija do novem-
bra 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Tol-
min, glavna pisarna, Padlih borcev 2, 5220
Tolmin (razpisna dokumentacija se lahko
dvigne osebno ali se pošlje po pošti).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do pet dni pred
odpiranjem ponudb.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Tolmin, Padlih borcev
2, 5220 Tolmin – glavna pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: torek, 8. 7. 2003 ob 13. uri v mali
sejni sobi Občine Tolmin, Padlih borcev 2 v
Tolminu.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, izpolnjena v korist naroč-
nika.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni po potrditvi situacije.

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

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

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

do 31. 8. 2003, datum odločitve o spreje-
mu je 15. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Jožef Uršič, udis, tel. 05/381-95-24.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Občina Tolmin

Št. 45/11 Ob-95898
1. Naročnik: Komunala Koper d.o.o.-

s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,

6000 Koper, faks 05/66-33-706; tel.
05/66-33-700.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja fekalne in meteorne kanalizacije ter
vodovoda v naselju Hrvatini-Božiči.

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

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

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Koper
– zaselek Božiči v naselju Hrvatini.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: tri mesece od
uvedbe izvajalca v delo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Komunala
Koper, Ul. 15. maja 4, Koper, Služba za
razvoj in investicije, Rojc Robert, tel.
05/66-33-763 ali 05/66-33-700; mob.
051/313-961.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
od 17. 6. 2003 dalje, med 7. in 15. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumen-
tacije znašajo 36.000 SIT (z upoštevanim
DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo na
blagajni Komunale Koper ali na transakcij-
ski račun št. 10100-0034659356 pri Ban-
ki Koper d.d. z navedbo predmeta naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 8. 7. 2003, do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.,
Ul. 15. maja 4, 6000 Koper, prevzemnik
tajništvo, soba 11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 7.
2003, v sejni sobi na sedežu podjetja Ko-
munale Koper d.o.o., Ul. 15. maja 4, Ko-
per, ob 13. uri.

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 2,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira skladno z razpisnimi pogoji
in z roki določenimi v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.
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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): skladno z ra-
spisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od odpiranja ponudb (oziroma do
8. 9. 2003), predvideni datum odločitve je
22. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je ekonomsko najugo-
dnejša ponudba.

Navedba meril:
a) ponudbena cena,
b) najugodnejši garancijski rok,
c) plačilni pogoji,
d) rok izvršitve.
Opis in vrednotenje meril je določeno v

razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 6. 6. 2003.
Komunala Koper, d.o.o.- s.r.l.

Št. 404-01-125/2003 Ob-95909
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport in UL, Visoka šola za zdrav-
stvo.

2. Naslov naročnika: RS, Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, tel. 01/244-11-72, faks
01/244-12-69 in UL, Visoka šola za zdrav-
stvo, 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, Viso-
ka 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 ce-
sta 26a.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek za B
objekt predvidoma 1. 9. 2003, dokončanje
1. 5. 2005 in začetek za A objekt predvido-
ma 1. 7. 2005, dokončanje 1. 10. 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 Lo-
ka 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 razpi-
sno dokumentacijo: vrednost razpisne do-

kumentacije 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 potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 7. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: UL, Visoka šola za zdravstvo,
Poljanska cesta 26a, 1000 Ljubljana, de-
kanat šole soba št. 102.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 7. 2003 ob 12. uri v sobi št.
520/IV Visoke šole za zdravstvo, Poljanska
cesta 26a, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost 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 raz-
pisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb, predvideni datum odločitve do
8. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: projektna dokumentacija je na voljo
v podjetju Lokainvest d.o.o., Kapucinski trg
7, Škofja Loka (obvezna predhodna naja-
va), ogled lokacije je možen 15. 7. 2003 s
pričetkom ob 10. uri v sobi 520/IV na Viso-
ki šoli za zdravstvo, Poljanska cesta 26a,
Ljubljana.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: 21. 5. 2003.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

in
UL, Visoka šola za zdravstvo

Št. 63/03 Ob-95919
1. Naročnik: Občina Žiri.
2. Naslov naročnika: Loška c. 1, 4226

Žiri, tel. 04/50-50-700, faks 04/51-50-444,
e-mail: obcina.ziri@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja mostu Kopišar na spodnjem Selu pri
Žireh ter izdelava PGD-PZI za most Ko-
pišar, pridobitev ustreznih soglasij in
gradbenega dovoljenja.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: za navedeno
investicijo je že izdelan idejni projekt in na
podlagi le-tega je pridobljeno lokacijsko do-

voljenje. Izdelati je potrebno projekt
PGD-PZI in pridobiti gradbeno dovoljenje.

4. Kraj izvedbe: Selo pri Žireh.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del: pridobljeno gradbeno dovo-
ljenje do 31. 6. 2004, začetek del 1. 8.
2004 in dokončanje del 31. 11. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Ži-
ri, Občinska uprava, Loška c. 1, 4226 Žiri,
kontaktna oseba: Franci Kranjc, tel.
04/50-50-700.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave tega razpisa dalje med 9. in 12.
uro po predhodni enodnevni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumen-
tacije znašajo 10.000 SIT (DDV je vključen),
ki jih ponudniki vplačajo na transakcijski ra-
čun Občine Žiri št. 01347-0100007346 pri
Banki Slovenije, s pripisom razpisna doku-
mentacija - most Kopišar. Pri dvigu doku-
mentacije se mora prevzemnik izkazati z do-
kumentom, iz katerega je razvidno plačilo
razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 4. 8. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Žiri, Trg svobode 2,
4226 Žiri.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 8. 2003 ob 13. uri na sedežu
Občine Žiri, Loška c. 1, 4226 Žiri, v sejni
sobi.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe se zahteva bančna garanci-
ja v višini 5% od ocenjene vrednosti del, ki
mora veljati najmanj 30 dni od roka za pred-
ložitev ponudb oziroma do podpisa pogod-
be, skladno z razpisnimi pogoji.

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.

Izvršena dela se bodo plačevala na pod-
lagi mesečnih situacij v višini 80% vrednosti
situacij. Preostalih 20% se bo plačalo na
naslednji način: 10% vrednosti situacij po
uspešno opravljeni primopredaji del in 10%
po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Plačilni rok za vsa plačila je najmanj
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): pogodba.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni po datumu roka za oddajo
ponudb.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 26. 8. 2003.
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15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančno določena v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Občina Žiri

Ob-95925
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

6000 Koper.
3. (a) Opis in obseg gradnje: komunal-

no opremljanje dela območja ZN “Ob
Kolodvorski“ v Kopru.

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

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 28. 7. 2003
do 15. 10. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko dvigne oziroma za-
hteva v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, Koper; za dodatne in-
formacije pa Tatjana Lečič, Samostojna in-
vesticijska služba, Verdijeva 6, Koper.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do
17. ure do vključno 10. 7. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na podračun
proračuna občine št. 01250-0100005794
s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije
za komunalno opremljanje dela območja ZN
“Ob Kolodvorski“ v Kopru, K3512-3/2003.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 7. 2003 do
vključno 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Koper, Verdije-
va 10, 6000 Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 7. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
Mestne občine Koper, v pritličju, Verdijeva
10, Koper.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o javnih financah je rok pla-
čila računa ali situacije 60 dni od prejema.

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

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

poslovne sposobnosti bo naročnik zahteval
mnenje in izkaz specializirane institucije (bo-
niteta).

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be je 60 dni od dneva odpiranja ponudb;
predvideni datum odločitve naročnika je
16. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 37 z dne
18. 4. 2003, Ob-92712.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Mestna občina Koper

Št. 095/03 Ob-95934
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: prepla-
stitev ceste R2-430/0281 Stranice-Viš-
nja vas.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R2-430 Strani-
ce-Višnja vas.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 3 mesece po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: stroške za raz-
pisno dokumentacijo 10.000 SIT naj po-
nudniki poravnajo z virmanom na žiro ra-
čun št. 01100-6300109972 – sklic na št.
18 24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 7. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Republika Slovenija – Mi-
nistrstvo za promet – Direkcija RS za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče,
soba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 7.
2003 ob 12. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 70,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 096/03 Ob-95935
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja krožnega križišča na cesti G1-3/366
v Gornji Radgoni (z LC).

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta G1-3 Gornja Rad-
gona-Radenci.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 9 mesecev po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: stroške za raz-
pisno dokumentacijo 10.000 SIT naj po-
nudniki poravnajo z virmanom na žiro ra-
čun št. 01100-6300109972 – sklic na št.
18 24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 7. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 7.
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2003 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj 120
dni, predvideni rok odločitve o sprejemu po-
nudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 90,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 093/03 Ob-95936
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
ceste R3-710/1292 Maistrova cesta na
Ptuju.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R3-710 Mari-
bor-Vurberk-Ptuj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 8 mesecev po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: stroške za raz-
pisno dokumentacijo 10.000 SIT naj po-
nudniki poravnajo z virmanom na žiro ra-
čun št. 01100-6300109972 – sklic na št.
18 24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 7. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 7.
2003 ob 12. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 72,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 091/03 Ob-95937
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: prepla-
stitev glavne ceste G1-9/351 Stanoši-
na-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: cesta G1-9 Jurovci-Gru-
škovje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 80 dni po skle-
nitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: stroške za raz-
pisno dokumentacijo 10.000 SIT naj po-
nudniki poravnajo z virmanom na žiro ra-
čun št. 01100-6300109972 – sklic na št.
18 24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 7. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 18. 7.
2003 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 96,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 41/03 Ob-95938
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: moderni-
zacija ceste R3-723 Čepinci-Madžarska
meja.

(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 R3-723 Čepin-
ci-meja Madžarska.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 14 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: stroške za raz-
pisno dokumentacijo 10.000 SIT naj po-
nudniki poravnajo z virmanom na žiro ra-
čun št. 01100-6300109972 – sklic na št.
18 24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 7. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 18. 7.
2003 ob 12. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 92,400.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 099/03 Ob-95939
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
ceste R3-713/4910 – Dornavska cesta
na Ptuju – I. faza.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R3-713 Ljuto-
mer-Savci-Ptuj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 9 mesecev po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: stroške za raz-
pisno dokumentacijo 10.000 SIT naj
ponudniki poravnajo z virmanom na žiro ra-
čun št. 01100-6300109972 – sklic na št.
18 24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 7. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 7.
2003 ob 12. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 54,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 345/03 Ob-95951
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična

bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,

Vojnik, tel. 03/78-00-100, 03/78-00-106,

faks 03/78-00-200, elektronski naslov:
uprava@pb-vojnik.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenja-
va kritine na glavnem bolniškem objek-
tu vključno z izvedbo paro propustne za-
pore, zamenjavo snegobranov in ploče-
vinastih obrob.

(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: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

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

končanja ali čas izvedbe: od 1. 8. 2003
do 30. 9. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska ce-
sta 37, Vojnik, kont. oseba Magda Novak;
dodatne informacije Albin Apotekar, inž.

Dvig razpisne dokumentacije: osebno po
predhodni dvodnevni najavi in predložitvi po-
trdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks
03/78-00-200.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
2. 7. 2003, vsak delovni dan med 8. in
13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, negotovinsko
plačilo, na podračun št. 01100-6030279349
pri UJP Žalec, s pripisom za razpisno doku-
mentacijo “zamenjava kritine“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 7. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni zavod Psihiatrična bolni-
šnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave,
Celjska cesta 37, Vojnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 7. 2003 ob 10. uri, sejna soba
uprave na naslovu: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
60-dnevni plačilni rok od datuma 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): /

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

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisil-
ne odločbe,

3. da mu v zadnjih petih letih pred obja-
vo ni bila izdana pravnomočna odločba za
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kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepo-
vedano opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila,

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi,

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,

6. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo o plačil-
ni sposobnosti poslovne banke, ki vodi po-
nudnikov transakcijski račun,

6.1. da v preteklih 6 mesecih, do vključ-
no izdaje potrdila poslovne banke in izdaje
ustreznega bonitetnega obrazca, ni imel blo-
kiranega transakcijskega računa,

7. da ni dal zavajajoče podatke,
8. da sprejema pogoje razpisne doku-

mentacije,
9. da zagotavlja vsa razpisana dela,
10. da nudi 60-dnevni plačilni rok,
11. da bo izdelal ponudbo po sistemu

“funkcionalni ključ v roke“,
12. da je predložil izjavo o seznanjenosti

z razmerami na delovišču,
13. da je predložil izjavo o odgovornosti

ponudnika v času izvajanja del,
14. da je predložil izjavo o zagotavljanju

odprave napak v garancijski dobi, ki je obi-
čajna za razpisana dela,

15. da je predložil podroben terminski
plan,

16. da je predložil spisek podizvajalcev,
17. da je v zadnjih petih letih (2003,

2002, 2001, 2000, 1999) najmanj trikrat
izvedel dela podobna razpisanim v obsegu
23 MIO + – 3 MIO,

18. da je predložil bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT,

19. da ima izjavo banke, da bo dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob
sklenitvi pogodbe zahteval,

20. da ima izjavo banke, da bo dobil
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% pogodbene vrednosti in jo
bo predložil na poziv naročnika.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 9. 2003, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 18. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:. najni-
žja cena (skupna vrednost predračuna) ob
izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, na-
vedenih v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost naročila:
23,500.000 SIT.

V primeru, da naročnik ne pridobi nobe-
ne ponudbe ali bodo ponudbe neprimerne,
bo nadaljeval z oddajo naročila po postop-
ku s pogajanji brez predhodne objave.

Dodatne informacije se dobijo samo pi-
smeno na naslovu kot pod 2. točko.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 513-35/03 in 321-44/03 Ob-95952
1. Naročnika: 1. Agencija Republike Slo-

venije za javnopravne evidence in storitve
(AJPES) in 2. Ministrstvo za finance, Upra-
va Republike Slovenije za javna plačila
(UJP).

2. Naslov naročnikov: 1. Ljubljana, Tr-
žaška 16 in 2. Ljubljana, Dunajska 48.

3. (a) Opis in obseg gradnje: preuredi-
tev (obnova) poslovnih prostorov AJPES
in UJP v Trbovljah, Sallaumines 2.

(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: Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek takoj ozi-
roma najkasneje v 5 dneh po sklenitvi po-
godbe, dokončanje najkasneje v 60 kole-
darskih dneh.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Uprava Re-
publike Slovenije za javna plačila, Ljublja-
na, Dunajska 48 (Zdenka Hanžič, tel.
01/47-51-715). Ogled poslovnega objek-
ta in projektne dokumentacije je možen po
predhodnem dogovoru.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 14.
uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 7. 2003 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za finance, Uprava
Republike Slovenije za javna plačila, Ljub-
ljana, Dunajska 48 (glavna pisarna, med 8.
in 14. uro).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 7. 2003 ob 11. uri v sejni sobi na
naslovu iz 8. (b) točke.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 2 me-
nici v višini po 2,000.000 SIT.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj 60 dni, odločitev bo sprejeta pred-
vidoma do 31. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: nižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve

Ministrstvo za finance,
Uprava Republike Slovenije

za javna plačila

Št. 110-1/03 Ob-95967
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

(a) Opis in obseg gradnje: rekonstruk-
cija voziščne konstrukcije na avtocesti
A1 – odsek Slovenske Konjice–Dramlje
od KM 7,000 do KM 8,200.

(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 A1 odsek Sloven-
ske Konjice–Dramlje od km 7,000 do km
8,200.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 8 dni od uvedbe izvajalca v delo. Rok
dokončanja del je najkasneje do 10. 11.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotniko-
va 40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontak-
tna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Stro-
kovne informacije posreduje Breda Rok,
inž. grad. – DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, Ljubljana, tel. 01/30-68-249,
faks 01/30-68-251.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 16. 7. 2003 do 10.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 16. 7.
2003 ob 11. uri v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženi-
ring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
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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 1,980.000 SIT in veljavnostjo naj-
manj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po preteku skrajnega roka za pred-
ložitev ponudbe. Predvideni datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 25. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev
razpisa.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

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

Št. 110-1/03 Ob-95968
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

(a) Opis in obseg gradnje: rekonstruk-
cija voziščne konstrukcije na avtocesti
A1 – odsek Brezovica–Vrhnika od KM
10,000 do KM 12,150.

(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 A1 – odsek Brezo-
vica–Vrhnika od km 10,000 do km 12,150.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 18 dni od uvedbe izvajalca v delo.
Rok dokončanja del je najkasneje do 15. 6.
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotniko-
va 40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontak-
tna oseba je Marjana Logar, tel.

01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Stro-
kovne informacije posreduje Breda Rok,
inž. grad. – DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, Ljubljana, tel. 01/30-68-249,
faks 01/30-68-251.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 17. 7. 2003 do 10.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 17. 7.
2003 ob 11. uri v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženi-
ring 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 7,740.000 SIT in veljavnostjo naj-
manj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po preteku skrajnega roka za pred-
ložitev ponudbe. Predvideni datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 26. 8. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: predhodni razpis je bil objav-
ljen dne 23. 5. 2003, Uradni list RS, št.
48/03.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

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

Št. 110-1/03 Ob-95969
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

(a) Opis in obseg gradnje: izvedba pro-
tihrupnih ograj na AC Podtabor–Naklo.

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

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

4. Kraj izvedbe: AC odsek Podtabor–
Naklo.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijo.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 90 dni od uvedbe izvajalca v delo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.28,
kontaktna oseba je Oto Rubinič univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/30-68-204, faks
01/30-68-206. Strokovne informacije po-
sreduje Milan Ferjan univ. dipl. inž. grad.,
Nadzor Kranj, tel. 04/28-08-806, faks
04/28-08-809.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT stroškov raz-
pisne dokumentacije lahko ponudniki
poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) ozi-
roma z virmanom na TRR št.
02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski
banki d.d. v korist DDC svetovanje inženi-
ring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., s pripisom “za razpisno dokumenta-
cijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 18. 7. 2003 do 9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 18. 7.
2003 ob 10. uri v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženi-
ring 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 8,000.000 SIT. Veljavnost bančne ga-
rancije mora biti najmanj 172 dni po poteku
skrajnega roka za predložitev ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira iz lastnih sredstev DARS
d.d. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.
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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): skladno z raz-
pisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
je 142 dni po preteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe. Predvideni datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 27. 8.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev
razpisa.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: predhodni razpis je bil ob-
javljen dne 28. 3. 2003, Uradni list RS, št.
31/03.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

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

Št. 403-65/2003 Ob-95975
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Ti-

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
tlakov v jedilnici in kuhinji.

(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: Osnovna šola Koroška
Bela, Cesta talcev 2, Jesenice.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del pred-
vidoma v mesecu juliju 2003 in dokončanje
v 30 dneh.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija: Občina Jesenice, Oddelek za
družbene dejavnosti in splošne zadeve, Bar-
bara Toman. Dodatne informacije Barbara
Toman, 04/586-93-09.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak delovni dan od 8. do 13.
ure. Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o po-
nudniku (naziv, naslov, navedba ali je dav-
čni zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji
s strani davčnega urada, kolikor je davčni
zavezanec in dokazilo o vplačilu 9.000 SIT,

iz katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo v višini
9.000 SIT (z DDV), na Enotni zakladniški ra-
čun pri Banki Slovenije, št. 01241-
0100007593, Občina Jesenice, sklicevanje
na številko 18 75400-7130002-40306503.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 10. 7. 2003,
do 10.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Jesenice, sprejem-
na pisarna Upravne enote Jesenice, soba
št. 1.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 10. 7.
2003, ob 11. uri, na naslovu: Občina Jese-
nice, Cesta m. Tita 78, konferenčna soba,
I. nadstropje. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb,
morajo pred pričetkom odpiranja ponudb
komisiji izročiti pooblastila za sodelovanje
na javnem razpisu.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: re-
snost ponudbe mora biti zavarovana z ban-
čno garancijo v višini 3% od vrednosti po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60
dni po prejemu listine, ki je podlaga za
plačilo.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 17. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je, ob izpolnjevanju vseh pogojev raz-
pisne dokumentacije, najugodnejša cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico:

1. da sklene pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom samo, če bodo v proračunu
Občine Jesenice 2003 zagotovljena pred-
videna finančna sredstva;

2. da bo na podlagi 89. člena ZJN-1 no-
ve storitve oziroma gradnje (ki bodo izvede-
ne v obdobju treh let od sklenitve predmet-
ne pogodbe), ki ustrezajo osnovnemu pro-
jektu, za katerega je bilo oddano predmet-
no naročilo in so torej ponovitev podobnih
storitev ali gradenj (II. faza), oddal naročilo
po postopku s pogajanji, brez predhodne
objave, istim izvajalcem.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 6. 2003.

Občina Jesenice

Št. 092/03 Ob-95990
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: prepla-
stiev ceste Vrzdenec-Horjul cesta
R2-407/1145.

(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 R2-407 Ljublja-
nica-Vrhnika.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 75 dni po skle-
nitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: stroške za raz-
pisno dokumentacijo 10.000 SIT naj
ponudniki poravnajo z virmanom na žiro ra-
čun št. 01100-6300109972 – sklic na št.
18 24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 7. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 7.
2003 ob 12. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
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16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 152,400.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 6. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 082/03 Ob-95991
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: prepla-
stiev ceste Kozminci-Žetale-Rogatec.

(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 R3-689 Kozmin-
ci-Žetale-Rogatec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 3 mesece po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: stroške za raz-
pisno dokumentacijo 10.000 SIT naj
ponudniki poravnajo z virmanom na žiro
račun št. 01100-6300109972 – sklic na
št. 18 24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 7. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 7.
2003 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 96,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 6. 2003.

Direkcija RS za ceste

Ob-96003
1. Naročnik: Občina Vipava.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 15,

5271 Vipava.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-

na, obrtniška in inštalacijska dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni –
gradnjo se oddaja po načelu (funkcionalni
ključ v roke).

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

4. Kraj izvedbe: Vipava, ob Beli.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 10. avgust 2003,
10. maj 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Vipa-
va, Glavni trg 15, 5271 Vipava, Občinska
uprava, tajnik Jože Papež.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od prvega dne
po tej objavi do 10 dni po objavi od 8. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 20.000 SIT plačati
na transakcijski račun Občine Vipava
01336-0100014675 pri Banki Slovenije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 7. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Vipava, Glavni trg 15,
5271 Vipava, v zaprti ovojnici, z dobro vi-
dno oznako: “Ne odpiraj – Ponudba za jav-
ni razpis, Nadomestna gradnja “Vrhpoljski
blok“ v Vipavi“. Na hrbtni strani mora biti
naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 7. 2003 ob 13. uri.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. septembra 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: so raz-
vidna iz razpisnih pogojev.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: druge podrobnosti so opredeljene v
razpisni dokumentaciji. Naročnik bo dajal
informacije na podlagi pisnih vprašanj, ki
morajo prispeti najkasneje pet dni pred po-
tekom roka za oddajo ponudb na njegov
naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Občina Vipava

Št. 14/6-03 Ob-96005
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 13,

6000 Koper, tel. 05/66-86-100, faks
05/66-86-120.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
vodovoda v Vinjolah, dolžina vodovoda
750 m; Duktil (100 mm, raztežilnik
2 m3.

(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: Vinjole - KS Lucija - Ob-
čina Piran.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varianta ni dopustna.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek del na izgradnji 18. 8. 2003, datum do-
končanja 30. 10. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Rižanski vodovod
Koper d.o.o., Ulica 15. maja 13, 6000 Ko-
per - tajništvo, soba 101, Stopar Mira.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 24. 6. 2003
do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške razpisne do-
kumentacije v višini 25.000 SIT. Način pla-
čila je virman, na transakcijski račun št.
10100-0000055382 pri Banki Koper d.d.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rižanski vodovod Koper d.o.o.
(tajništvo), Ulica 15. maja 13, 6000 Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 7. 2003 ob 13.15, na Rižanskem
vodovodu, soba št. 113.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za vrednost 700.000 SIT.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisnih pogojih.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti po-
nudbe 30. 9. 2003. Predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe 7. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo pri izboru najugodnejšega ponud-
nika upošteval najnižjo ceno ob izpolnjeva-
nju vseh zahtevanih pogojev navedenih v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Rižanski vodovod Koper d.o.o.

Ob-96017
1. Naročnik: Občina Bled, 4260 Bled,

Cesta svobode 13.
2. Naslov naročnika: 4260 Bled, Cesta

svobode 13, e-mail:obcina@bled.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-

no obrtniška dela in instalacije - spre-
memba namembnosti podstrešja in ure-
ditev dostopa na podružnični OŠ Bohinj-
ska Bela.

(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: Bohinjska Bela.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 20. 7. 2003
do 31. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ING-ARH, Po-
lona Čeh s.p., Kranjska cesta 4, 4240 Ra-
dovljica; Polona Čeh u.d.i.a., tel.
04/530-10-20, e-mail: ing-arh@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT; ING-ARH,
TRR št. 07000-0000312624 pri Gorenjski
banki.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Bled, 4260 Bled, Ce-
sta svobode 13, sprejemna pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 7. 2003 ob 12. uri, sejna soba
Občine Bled, Cesta svobode 13, 4260
Bled.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: odlog
plačila do sprejema občinskega proračuna
za l. 2004, oziroma najkasneje do 31. mar-
ca 2004.

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

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

– da v zadnjem letu pred oddajo ponud-
be ni imel nekrite izgube,

– da v zadnjem letu pred oddajo ponud-
be ni imel blokiranega računa,

– da v zadnjih dveh letih pred oddajo
ponudbe ni bil v prisilni poravnavi,

– da je imel v zadnjem letu pred oddajo
ponudbe pravočasno poravnane vse obvez-
nosti do podizvajalcev,

– da je v zadnjih dveh letih zgradil vsaj
dva šolska objekta katerih vrednost oprav-
ljenih del presega 30 mio SIT.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od prejema ponudbe, odločitev o izbiri
v skladu z določili ZJN.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena do 60% oziroma 60 točk (po iz-

računu najnižja cena/ponujeno ceno x 60),
– garancijska doba do 20% oziroma 20

točk (po izračunu; za vsaki dve leti nad 2
letnim nudenim garancijskim rokom 5 točk,
vendar maksimalno 20 točk),

– najnižja ponujena obrestna mera za
odlog plačila do 20% oziroma 20 točk (po
izračunu najnižja obrestna mera/ponujeno
obrestno mero x 20).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ING-ARH, Kranjska cesta 4, 4240
Radovljica, tel. 04/530-10-20, e-mail:
ing-arh@siol.net.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 6. 2003.

Občina Bled

Ob-96031
1. Naročnik: Družba za avtoceste v re-

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

je 4, Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana, tel. 01/300-99-00,
faks 01/300-99-01.

3. (a) Opis in obseg gradnje: A2 Kara-
vanke-Obrežje odsek Šentvid Koseze
Zaščita in prestavitev plinovodov M3 in
L30000.

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

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

4. Kraj izvedbe: Šentvid – Koseze.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijo.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: julij 2003, rok
60 dni od uvedbe izvajalca v delo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ZIL inženiring
d.d. Ljubljana, Kersnikova 10, kontaktna
oseba Ivo Lah, univ. dipl. inž. arh., strokov-
ne informacije posreduje Aleš Stele, u.d.i.g.
(tel. 01/433-50-40), dvig razpisne doku-
mentacije – vložišče ZIL inženiringa, I. nad-
stropje.

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

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: 40.000 SIT stro-
škov razpisne dokumentacije ponudnik
poravna z virmanom na TRR št.
05100-8010026397, s pripisom za “raz-
pisno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 14. 7. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ZIL inženiring d.d., Kersnikova
10, Ljubljana, vložišče, I. nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 14. 7.
2003 ob 12.30, v prostorih ZIL inženiringa,
Kersnikova 10, Ljubljana, sejna soba, I. nad-
stropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT

Bančna garancija za resnost ponudbe
mora biti veljavna 172 dni od datuma odpi-
ranja ponudb.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
142 dni oziroma do 3. 12. 2003. Predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 10. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev
razpisa.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 6. 2003.

Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Št. 414-05-37/2003 Ob-96041
1. Naročnik: Mestna občina Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,

8000 Novo mesto, faks 07/39-39-212.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova

zunanjega športnega igrišča pri OŠ Cen-
ter v Novem mestu.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba se izdela v celoti.

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

4. Kraj izvedbe: Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 8. 2003
do 30. 9. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Mestna
občina Novo mesto, Služba za investicije,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Kon-
taktna oseba Danica Okleščen (tel.
07/39-39-216, e-mail: danica.okle-
scen@novomesto.si).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 1. 7. 2003
med 8. in 10. uro po predhodni telefonski
najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, podračun
MONM št. 01285-0100015234 s pripisom
Igrišče pr OŠ Center.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Služba za investicije, Seidlova 1, 8000 No-
vo mesto.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 7. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
MO Novo mesto na Seidlovi 1.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila 60 dni od dneva prejema računa ali več.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni po odpiranju, obvestilo o izboru do
11. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba (cena 95
točk, rok plačila 5 točk), podrobneje v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 6. 2003.

Mestna občina Novo mesto

Št. 094/03 Ob-96046
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
podpornega zidu in propustov v Bistri
na cesti R3-642/1146.

(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 R3-642 Vrhnika–
Podpeč

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 kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV, (Irena Skubic) tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 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 po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 7.
2003 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZI-
PRS0304.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 109,200.000 SIT

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 6. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 535 Ob-96063
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne re-

zerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/58-97-347.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija in razširitev rezervoarskega
prostora v skladišču naftnih derivatov
Ortnek II. faza, ki obsega: gradbena, in-
stalacijska, zaključna dela in montažo opre-
me za naslednje objekte:

– nadzemne kovinske rezervoarje pro-
stornine 20.000 m3 s pripadajočo opremo,

– nadzemni kovinski rezervoar prostor-
nine 10.000 m3 s pripadajočo opremo,

– tehnološke cevovode z navezavo na
I. fazo projekta Ortnek,

– elektroinstalacije za jaki in šibki tok,
elektromotorni pogon, razsvetljavo, gretje,
ozemljitev, strelovod,

– odvodnjavanje tehnoloških in meteor-
nih vod,

– protipožarna zaščita (hidrantno omre-
žje, pripravo mešanice za gašenje, stabilne
protipožarne naprave),

– razširitev upravljanja in računalniškega
vodenja (črpalk, meritev nivojev in tempera-
tur v rezervoarjih),

– zunanja ureditev.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: sprejemljivost za vse skupaj.

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

4. Kraj izvedbe: Ortnek pri Ribnici na
Dolenjskem.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del v avgustu ali septembru 2003,
dokončanje del predvidoma v sredini leta
2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo v tajništvu Zavoda RS za blagov-
ne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana,
ob predložitvi potrdila o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije.

Kontaktna oseba: Bojan Strašek,
(01/589-73-82 ali 031-633-605).

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure do vključno 20. 6. 2003.
Končni rok za dvig razpisne dokumentaci-
je je določen zato, da bi potencialni po-
nudnik še pravočasno prejel dodatna poja-
snila, ki bi jih zahtevali ostali ponudniki, ki
so razpisno dokumentacijo dvignili skladno
z 2. točko 24. člena.
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(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 70.000 SIT (vključno
z DDV), z virmanom na TRR št.
01100-6030230073 pri UJP Ljubljana, s
pripisom “Ortnek - II. faza“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo oddane v tajništvu naroč-
nika do 3. 7. 2003 do 9. ure in bodo pravil-
no označene. Ponudbe poslane po pošti,
so pravočasne, če prispejo na naslov na-
ročnika – v tajništvo, do navedenega datu-
ma in ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezer-
ve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 7. 2003 ob 10. uri v prostorih
Poslovnega centra - sejna soba, Dunajska
106/I, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 85,000.000 SIT, z
rokom veljavnosti do 15. 9. 2003.

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

storitev po odprtem postopku

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

Popravek
Ob-95887

V javnem razpisu za oddajo naročila po
odprtem postopku za fizično varovanje z re-
ceptorskimi deli sodnih objektov, in sicer za
Okrožno in Okrajno sodišče v Kopru, Fer-
rarska 9 ter Okrajno sdoišče v Piranu, Tarti-
nijev trg 1, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 51 z dne 30. 5. 2003, Ob-94992, se
9. (a) in 10. točka popravita in se pravilno
glasita:

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 30. 6. 2003, naj-
kasneje do 8.45.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 6. 2003 ob 9. uri sejna soba 325/III.

Okrožno sodišče v Kopru

Popravek
Ob-96045

V popravku objave javnega razpisa za
opravljanje storitev “Obveščanje javnosti o
stanju državnih cest in prometa na njih, ob-
javljenem dne 16. 5. 2003 v Uradnem listu
RS, št. 45, Ob-94088 se besedilo v točkah
9. (a), 10. in 14. popravi tako, da se pravil-
no glasi:

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so na-
vedeni v razpisni dokumentaciji.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: poleg pogojev po
41. in 43. členu zakona, mora ponudnik
skozi reference (kar je detajlno oprede-
ljeno v razpisni dokumentaciji) izkazati svo-
jo usposobljenost za izvajanje razpisanih
del: gradnjo ali rekonstrukcijo rezervoar-
jev, tehnološke instalacije (strojni in elek-
tro del) ter krmiljenje manipulacije tekočih
medijev.

Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
naročnik zadostiti tudi določilom 22. člena
Zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št.
60/95 in 38/99).

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do začetka veljavnosti pogodbe. Predvideni
datum odločitve o izbiri izvajalca je 15. 9.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 60% in rok izvedbe 40%. Način
točkovnega vrednotenja vsakega od nave-
denih meril, za katere veljajo zgoraj nave-
deni korelacijski faktorji, je opredeljen v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo ponudnikom, ki bodo
dvignili razpisno dokumentacijo, omogočil
ogled gradbišča 20. 6. 2003 in projektne
dokumentacije PZI.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: objava predhodnega razpisa
je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 31
z dne 28. 3. 2003.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 6. 2003.

Zavod RS za blagovne rezerve

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 24. 6.
2003 ob 13. uri v sejni sobi 320, III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih se spremenijo v alinei,
ki določa število in zmogljivost delovnih
postaj, tako da se pravilno glasi:

– delovne postaje – PC (min. 6 kom.
z min. 256 MB RAM) (namesto 256 KB
RAM).

Direkcija RS za ceste

Ob-95759
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Ul. Savinjske čete

5, 3310 Žalec, tel. 03/713-64-00, faks
03/713-64-64.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje pre-
vozov osnovnošolskih otrok v Občini
Žalec.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik lahko ponudi eno, več ali vse
razpisane relacije.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Žalec.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: šolsko leto
2003/2004 v skladu s šolskim koledarjem
z možnostjo podaljšanja.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Žalec,
Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec, soba št.
52/II, dodatne informacije Milka Štrukelj,
faks 03/713-64-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
od objave razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT na podračun
Občine Žalec št. 01390-0100004366 s pri-
pisom “RD – za šolske prevoze“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. julij 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Žalec, Ul. Savinjske
čete 5, 3310 Žalec. Ponudba mora biti od-
dana v zaprti ovojnici in označena z oznako:
“Ne odpiraj – Ponudba za šolske prevoze.“

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. julij 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Žalec.

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

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: 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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 29. 8. 2003, predviden datum
odločitve 31. 7. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz raz-
pisne dokumentacije.
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18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 6. 2003.

Občina Žalec

Št. 350-07-93/2003 Ob-95762
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava držav-
nega lokacijskega načrta za HE Blanca.

Vrsta storitve: priloga 1A, kategorija
št. 12.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: samo za vse skupaj.

5. Kraj izvedbe: Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 13 mesecev po
podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Urad za
energetiko, Sektor za energetsko plani-
ranje, Dunajska 48, Ljubljana, Cveto Ko-
sec, svetovalec Vlade, tel. 01/478-73-67,
GSM: 041/513-041.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 15. ure do vključno 1. julija 2003.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 7. 2003 do
15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 7. 2003 ob 10. uri, v mali sejni
sobi, št. 35, Dunajska 48, III. nadstropje,
Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe in ban-
čna garancija za dobro izvedbo pogodbe-
nih obveznosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo računa 30. dan po prejemu.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev kon-
zorcialne pogodbe.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: strokovne reference iz
področja, ki je predmet JN.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti najmanj do 4. 8. 2003. Predviden datum
izbire ponudnika je 7. 7. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
a) ponudbena cena: 30%,
b) referenčna dela ponudnika in ustrez-

nost projektne skupine: 60%,
c) trajanje razpisanih del: 10%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Ana Vidmar, pomočnica direktorja za
lokacijsko načrtovanje, tel. 01/478-70-39.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: brez predhodnega razpisa.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 6. 2003.

Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

Ob-95765
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veteri-

narska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,

1000 Ljubljana, tel. 01/477-91-00, telefaks
01/283-22-43.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: zavarovalne
storitve – zavarovanje premoženja in
oseb – 1A, št. kat. 6a.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: sprejemljiva je ponudba za celotno na-
ročilo.

5. Kraj izvedbe: Univerza v Ljubljani, Ve-
terinarska fakulteta.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: trajanje zavaro-
vanja 24 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo
na naslovu: Altus consulting d.o.o. Ljublja-
na, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/421-90-40, telefaks 01/421-90-45,
pri Katji Oman. Dodatne informacije o jav-
nem razpisu lahko ponudniki zahtevajo na
naslovu Altus consulting d.o.o. Ljubljana,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/421-90-40, telefaks 01/421-90-45,
elektronska pošta: altus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 9. in 13.
uro, do vključno 8. julija 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumen-
tacije je 10.000 SIT (v ceni je vštet DDV).
Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št.
2034-2-2003, po modelu 00, Altus consul-
ting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bo-
do vse ponudbe, ki bodo predložene ozi-
roma prispele najkasneje od 8. julija 2003,
do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 8. julija
2003, ob 14. uri, na naslovu Veterinarska
fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z zakonom o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije, morajo ponudniki predlo-
žiti za resnost ponudbe menico z oznako
“brez protesta“ z menično izjavo v višini 10%
ponudbene vrednosti. Menica mora veljati
do 30. avgusta 2003.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. avgusta 2003. Predviden rok za
odločitev je 30. julij 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. julij 2003.

Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta

Ob-95766
1. Naročnik: Občina Radovljica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta

19, 4240 Radovljica, e-mail: obcina@ra-
dovljica.si, tel. 04/537-23-00, faks
04/531-46-84.

3. (a) Vrsta in količina blaga: šolska
pohištvena in telovadna oprema. Oce-
njena vrednost 19,000.000 SIT.

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

1. sklop: pohištvena oprema,
2. sklop: telovadna oprema.
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Sprejemljive so ponudbe za posamezen
sklop in za celoto.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Antona
Janše, Kranjska cesta 27, 4240 Radov-
ljica.

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

zaključka ali trajanje dobave: 21. julij 2003
– 31. oktober 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ING – ARH,
Polona Čeh s.p., Kranjska cesta 4, 4240
Radovljica, tel. 04/530-10-20.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, ING – ARH,
Polona Čeh s.p., Kranjska cesta 4, 4240
Radovljica, TRR: 07000-0000312624.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ING – ARH, Polona Čeh s.p.,
Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. julij 2003 ob 12. uri, Občina Ra-
dovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radov-
ljica, mala sejna soba.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90 dni
po uradnem prejemu 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 o po-
slovnem sodelovanju.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da je opremil v zadnjih
dve letih vsaj 4 šolske objekte v višini nad
15,000.000 SIT.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 90 dni od oddaje
ponudbe.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 50% oziroma 50 točk, po izraču-

nu: najnižja cena/ponujeno ceno X 50,
– garancijski rok 50% oziroma 50 točk,

po izračunu: za vsako leto nudenega garan-
cijskega roka nad 1 letom 10 točk oziroma
maksimalno za skupnih 6 let nudenega ga-
rancijskega roka 50 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 6. 2003.

Občina Radovljica

Št. 01/2003 Ob-95803
1. Naročnik: Zavod za usposabljanje in-

validne mladine Kamnik.
2. Naslov naročnika: Novi trg 43/a,

1241 Kamnik, tel. 01/831-74-44, telefaks
01/831-76-66.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje prevo-
zov gibalno oviranih učencev in dijakov
na področju Republike Slovenije s prila-
gojenim vozilom.

Sklic na vrsto storitve po prilogi Zakona
o javnih naročilih: priloga 1A, št. kategori-
je: 2.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročilo obsega naslednje sklope in
podsklope:

– sklop 1: dnevni prevozi;
– sklop 2: vikend prevozi:
– podsklop 2.1: relacija Kamnik–Mari-

bor–Ptuj–Kamnik,
– podsklop 2.2: relacija Kamnik–Luci-

ja–Kamnik,
– podsklop 2.3: relacija Kamnik–Vipa-

va–Kamnik,
– podsklop 2.4: relacija Kamnik–Novo

mesto–Krško–Kamnik.
Ponudniki lahko ponudijo storitev v celo-

ti (sklopa 1 in 2), ali po posameznih sklopih
in/ali podsklopih v celoti.

5. Kraj izvedbe: prevozi se izvajajo na
dogovorjenih relacijah na območju RS.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo osnovno
ponudbo. V primeru, da ponudnik ponudi
še variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoš-
tevala. Upoštevana bo samo osnovna po-
nudba.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni da-
tum začetka izvajanja storitve je 1. 9. 2003.

Naročnik bo z izbranim(-i) ponud-
nikom(-i) sklenil pogodbo za obdobje 12
mesecev, z možnostjo podaljšanja za ena-
ko obdobje.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za usposab-
ljanje invalidne mladine Kamnik, Novi trg 43/a,
1241 Kamnik, dodatne informacije: Breda Le-
skovšek, tel. 01/831-74-44.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva obja-
ve do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogo-
čen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak delovnik od 12. do
14. ure.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (najmanj: naziv, na-
slov, št. telefona/telefaksa, navedba ali je
davčni zavezanec),

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

– dokazilo o vplačilu 3.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 3.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka transakcijskega
računa: 01100-6030689368 (Zavod za
usposabljanje invalidne mladine Kamnik),
sklicna številka: 29990.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je po-

trebno predložiti do 9. 7. 2003, najkasne-
je do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Zavod za
usposabljanje invalidne mladine Kamnik,
Novi trg 43/a, 1241 Kamnik.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 9. 7.
2003, ob 14. uri, na naslovu: Zavod za
usposabljanje invalidne mladine Kamnik,
Novi trg 43/a, 1241 Kamnik (v sejni sobi).

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ponud-
niki morajo kot finančno zavarovanje za re-
snost ponudbe predložiti bančno garancijo.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dne-
va 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): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponud-
bo, mora ta skupina izvajalcev predložiti iz-
javo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu. Pravni akt o skupni iz-
vedbi naročila mora natančno opredeliti od-
govornost posameznih izvajalcev za izved-
bo naročila. Ne glede na to pa ponudniki
odgovarjajo naročniku neomejeno solidar-
no. Podrobnejša določila so podana v raz-
pisni dokumentaciji.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve:

– Zakon o prevozih v cestnem prometu
(Ur. l. RS, št. 59/01);

– Pravilnik o napravah in opremi vozil v
cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 17/00,
33/00);

– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpol-
njevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99,
58/00).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 5. 8. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom: cena, reference ponudnika in
število ustrezno prilagojenih vozil.
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18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Zavod za usposabljanje
invalidne mladine Kamnik

Ob-95804
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: 1505 Ljubljana,

faks 01/47-19-727.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: svetovanje za
implementacijo novega kapitalskega
sporazuma (New Basel Capital Accord)
(1A zap. št. 118 in I B 24).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ni predvideno.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana in drugi kraji v
Sloveniji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so možne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od septembra
2003 do avgusta 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Nadzor ban-
čnega poslovanja, Slovenska 35, Ljubljana,
Saša Rubin ali Gordana Ilc Križaj.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. in od 14. do 15. ure do izteka
roka za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na poravnalni
račun Banke Slovenije 01000-0000100090,
sklic M05 312709927-2400.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 17. 7. 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Banka Slovenije, vložišče, Slo-
venska 35, 1505 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 7. 2003 ob 14. uri, v sobi št.
537.

11. Navedba finančnih zavarovanj, če
so zahtevana: bančna garancija za resnost
ponudbe in bančna garancija za dobro iz-
vedbo prevzetih obveznosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: me-
sečno plačilo/podrobnejši pogoji so razvi-
dni v razpisni dokumentaciji.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 29. 9. 2003, datum odločitve najkasne-
je 29. 8. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: referen-
ce svetovalcev s področja poznavanja ban-
čnega poslovanja, reference svetovalcev s
področja poznavanja regulative in nadzora
bančnega poslovanja, cena svetovanja.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije ponudniki lahko
dobijo do izteka razpisnega roka na Banki
Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana, pri Saši
Rubin (faks 01/47-19-727) ali Gordani Ilc
Križaj (faks 01/47-19-727).

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 6. 2003.

Banka Slovenije

Št. 47/1866/2003 Ob-95829
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-30-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projek-
tne, investicijske in tehnične dokumen-
tacije za rekonstrukcijo stikališča RTP
110/35/20/10 kV Koper - priloga 1A št.
kategorije 1 po ZJN-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo upošteval samo ponudbe
za celoten obseg razpisanih del.

5. Kraj izvedbe: RTP 110/35/20/10 kV
Koper.

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

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del ta-
koj po podpisu pogodbe, zaključek do kon-
ca leta 2005, podrobni roki za posamezne
projekte so navedeni v razpisnih pogojih.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: pri naročniku, pre-
vzem dokumentacije tajništvo prenosa elek-
trične energije, 2. nadstropje, Andreja Mi-
hevc, dodatne informacije Martin Hostnik.

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

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 9. 7. 2003 do
9.30.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, 9. 7. 2003 ob 10. uri, v
dvorani D, IV. nadstropje.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok 90 dni, gotovinsko pla-
čilo, obračun po izdelavi posameznega
projekta.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN in navedenih v razpisni dokumenta-
ciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponud-
be) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:

1. ponudnik z izjavo garantira, da 30%
celotnega dela izvede z lastnim kadrom,

2. s strani naročnika potrjene pozitivne
reference ponudnika za tovrstna dela po
posameznih projektih (podrobnosti so na-
vedene v razpisnih pogojih),

3. navesti je potrebno seznam in refe-
rence kadrov delovne skupine po strokah,
ki bodo izvedli ponujeno storitev (podrobno-
sti so navedene v razpisni dokumentaciji),

4. rok izvedbe: za izdelavo INP do 1. 11.
2003 in za izdelavo PGD do 15. 12. 2003,

5. plačilni rok je 90 dni od dneva izstavi-
tve računa.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da, ZJN:

3. posebne določbe za oddajo naročila
za blago, gradnje in storitve in za oddajo
naročila za blago, gradnje in storitve na vo-
dnem, energetskem, transportnem in tele-
komunikacijskem področju,

3.4. oddaja naročila na vodnem, ener-
getskem, telekomunikacijskem in transpor-
tnem področju.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: kot 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: 7. 9. 2003; 20. 7.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (62%), s strani naročnika
potrjene reference ponudnika (10%), zago-
tavljanje kvalitete (10%), reference kadrov
(8%), rok izvedbe (10%).

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Elektro-Slovenija d.o.o.

Ob-95854
1. Naročnik: Varstveno delovni center

Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: Trboveljska c. 6,

1410 Zagorje ob Savi, tel. 03/56-69-790.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: oskrba s toplim
obrokom malice za varovance Varstve-
no delovnega centra Zagorje ob Savi,
sklic na prilogo 1B št. 17.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: oddaja sklopov ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: delno na sedežu po-
nudnika, delno pri naročniku.

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

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 28. 7. 2003.
Javni razpis velja za obdobje dveh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: sedež Varstve-
no delovnega centra Zagorje ob Savi, di-
rektorica Ana Režun.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 16. 6. 2003
do 17. 7. 2003, vsak delavnik od 9. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT (že vključen
DDV), znesek je potrebno nakazati na pod-
račun št. 01100-6030307770.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 17. 7. 2003
do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Varstveno delovni center Za-
gorje ob Savi, Trboveljska c. 6, 1410 Za-
gorje ob Savi.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
17. 7. 2003 ob 9. uri v prostorih Varstveno
delovnega centra Zagorje ob Savi, Trbovelj-
ska c. 6, Zagorje ob Savi.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti bianco menico za
resnost ponudbe v višini 500.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: lastna
menica v vrednosti 10% od vrednosti po-
nudbe. Naročnik nudi 30-dnevni rok plači-
la. Podrobnejši pogoji finaciranja so opre-
deljeni v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del
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): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora predloži-
ti listinska dokazila, ki morajo biti razvršče-
na po označenih in oštevilčenih ovojih sklad-

no z navodili, določenimi v razpisni doku-
mentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: izvedba javnega naročila je določena
z Zakonom o gostinstvu (Ur. l. RS, št. 1/95)
in Pravilnikom o minimalni stopnji izobrazbe
oseb, ki opravljajo dela v gostinski dejavno-
sti (Ur. l. RS, št. 34/95).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: naročilo je urejeno s Pogodbo o fi-
nanciranju izvajanja socialnovarstvenih sto-
ritev za leto 2003 št. 461-14-031/03.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 17. 8. 2003. Naročnik bo odločitev o
sprejemu ponudb sprejel do 18. 7. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
in časovna oddaljenost oddaljenost od
VDC-ja.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 6. 2003.

Varstveno delovni center
Zagorje ob Savi

Št. 26810/2003 Ob-95855
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo 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 in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projekta
PGD/PZI skupaj z rekonstrukcijo in
obnovo poslopja Agencije za železniški
promet v Mariboru.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 6 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-

tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo 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 dokumen-
tacijo 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.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 7. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet, Direkcija za železniški promet,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 7. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
Ministrstva za promet, Direkcija za železni-
ški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3% od vrednosti javne-
ga naročila in mora veljati 30 dni po izteku
veljavnosti ponudbe.

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

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

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

– ponudnik mora za zadnja tri leta prilo-
žiti vsaj tri pisne ocene naročnikov, da je
ponudnik kvalitetno izvajal dela,

– ustrezna izobrazba kadrov, ki bodo so-
delovali 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 možno-
sti najetja kredita v minimalni vrednosti pr-
vih dveh mesečnih situacij,

– rok izvedbe.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve

z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko pote-
če rok za oddajo ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: višina
ponudbene cene, vplivnost v 100%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: druge informacije o naročilu lahko
ponudniki zahtevajo pisno ali po tel.
02/234-14-12, na naslov RS MPZ - Direk-
cija za železniški promet, Maribor, Kopitar-
jeva 5. Naročnik bo pisno odgovoril na vsa
vprašanja, ki jih bo prejel v pisni obliki naj-
kasneje 5 dni pred potekom roka za pred-
ložitev ponudb.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 6. 2003.

Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet

Št. 798-02-3/2002-3113 Ob-95904
1. Naročnik: Ministrstvo za pravosodje,

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50 (13.

nadstropje), Ljubljana, tel. 01/478-52-70,
faks 01/478-54-70, e-mail: ursiks@gov.si.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: zdravstveno za-
varovanje oseb na prestajanju kazni za-
pora in vzgojnega ukrepa oddaje v pre-
vzgojni dom, storitev I A 6a.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: območje Republike Slo-
venije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: z izbranim po-
nudnikom se bo sklenila enoletna pogodba
z začetkom veljavnosti po oddaji naročila.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: naslov naroč-
nika, Živa Zor.

(b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo na naslovu:
http://www2.gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf (po-
glavje javna naročila – storitve).

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 7. 7. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: naslov naročnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 7. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija.

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, Zakon o izvrše-
vanju kazenskih sankcij.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od dneva odpiranja ponudb, odločitev o
oddaji naročila: 12. 7. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij

Št. 640-00/271/03 Ob-95983
1. Naročnik: Občina Polzela.
2. Naslov naročnika: Občina Polzela,

Polzela 8, 3313 Polzela, tel. 03/703-32-00,
faks 03/703-32-23.

3. Vrsta in opis storitev: prevozi osnov-
nošolskih otrok v Občini Polzela. Podro-
bnejši opis storitev (po relacijah) se nahaja
v razpisni dokumentaciji.

4. Če je predvidena oddaja delov in
sklopov, obseg sklopov in sprejemlji-
vost ponudb za en sklop, več sklopov ali
vse skupaj: ponudnik mora ponuditi po-
nudbo za oba sklopa, naročnik pa si pri-
držuje pravico izbrati ponudnika samo za
en sklop.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Pol-
zela.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: ponudba se bo
sklenila za obdobje od 1. 9. 2003 do 31. 8.
2007.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko dvigne v tajništvu Ob-
čine Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela; kon-
taktna oseba za dodatne informacije: Eva
Lenko, tel. 03/703-32-13.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 5. 6. 2003 do
3. 7. 2003 vsak delavni dan od 7.30 do
14.30.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanskim na-
logom na transakcijski račun številka:
01373-0100004520 s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo- prevozi“.

9. (a) Datum in ura, da kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 8. 7. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Polzela, Polzela 8,
3313 Polzela, z označbo na kuverti “ne od-
piraj ponudba – šolski prevozi“, številko ob-
jave javnega razpisa, na hrbtni strani pa mo-
ra biti označen naslov pošiljatelja.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 7. 2003, v sejni sobi Občine Pol-
zela, Polzela 8, 3313 Polzela ob 10. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): /

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-

nost: v skladu z zahtevami za prevoz šol-
skih otrok.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: v skladu z zakonom.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 8. 2003; predviden datum odločitev
o sprejemu ponudbe 31. 8. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor najugodnejšega ponudnika je naj-
nižja končna cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Občina Polzela

Št. 646-13/2003-6 Ob-95988
1. Naročnik: Občina Zreče.
2. Naslov naročnika: Cesta na Roglo

13/b, 3214 Zreče, tel. 03/757-17-00, te-
lefaks 03/576-24-98, e-mail: info@zrece.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: izvajanje pre-
vozov osnovnošolskih otrok na obmo-
čju Občine Zreče v šolskem letu
2003/2004; priloga I A, točka 2.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik lahko ponudi eno, več ali vse
razpisane relacije.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Zre-
če.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: po
razpisni dokumentaciji.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2003
do 30. 6. 2004 (po šolskem koledarju za
šolsko leto 2003/2004) z možnostjo poda-
ljšanja po 97. členom Zakona o javnih naro-
čilih.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Zre-
če, Cesta na Roglo 13/b, Zreče, tel.
03/757-17-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
od objave do roka za predložitev ponudbe.

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

9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 7. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Zreče, Cesta na Roglo
13/b, Zreče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 7. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Zreče.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, veljavna do
26. 9. 2003.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
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du z veljavnim Zakonom o izvrševanju pro-
računa RS.

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 sku-
pni izvedbi z opredelitvijo odgovornosti po-
sameznih izvajalcev.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storite: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 26. 9. 2003, predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 30 dni po
odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: ne.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 6. 2003.

Občina Zreče

Št. 791-2 Ob-96010
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne re-

zerve, Ljubljana, Dunajska 106.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: varovanje (fizič-
no in požarno) in opravljanje receptor-
ske službe v skladišču naftnih derivatov
Ortnek (1B/23).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: skladišče naftnih deri-
vatov Ortnek.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso dovoljene.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 3 leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: zainteresi-
rani ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v tajništvu Zavoda RS za bla-
govne rezerve, Dunajska 106/VIII,
Ljubljana ob predložitvi potrdila o vplačilu
stroškov razpisne dokumentacije, na kate-
rem morajo biti navedeni osnovni podatki
o ponudniku (naziv, naslov, davčna št., tel.
in faks). Kontaktna oseba: Škerjanc Vanda
(tel. 01/589-73-17), Bojan Strašek (tel.
01/589-73-82).

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključno z
DDV), z virmanom na TR Zavoda št.
01100-6030230073, s pripisom “fizično va-
rovanje - ND Ortnek“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 7. 2003 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezer-
ve, Dunajska 106/VIII, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 7. 2003 ob 9. uri v prostorih Za-
voda RS za blagovne rezerve, Dunajska
106, Ljubljana - 7. nadstropje - sejna soba.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sku-
pna pogodba.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: razvidno iz razpisne dokumentacije.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: razvidno
iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
150 dni od dneva odpiranja ponudb.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je druga polovica julija 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 55 točk, kadri in tehnična
opremljenost 30 točk in potrjene reference
15 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
je 20 mio SIT + DDV na leto; pogodba se
sklepa za obdobje treh let.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 6. 2003.

Zavod RS za blagovne rezerve

Ob-96032
1. Naročnik: Dom podiplomcev Ljub-

ljana.
2. Naslov naročnika: Gosarjeva 9, 1000

Ljubljana; tel. +386 1 580 5602, faks +386
1 580 5606.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: varovalne stori-

tve (1B, zap. št. 23) – receptorska dela in
fizično varovanje premoženja.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: oddaja sklopov ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, objekt naroč-
nika.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni da-
tum začetka izvajanja storitev je 1. 10.
2003, čas izvajanja storitev je 2 leti.

8. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Dom podiplomcev
Ljubljana, Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana; raz-
pisna dokumentacija: Suzana Flegar; infor-
macije: Goran Pavlič; tel: +386 1 580
5602; faks +386 1 580 5606.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo (v tiskani obliki) se lahko prevza-
me vsak delovni dan od 8. do 12. ure od
dneva objave do dneva odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 4.400 SIT (DDV je vključen v
ceni), znesek se nakaže na PEZR št.
01100-6030725937 s pripisom “RD za va-
rovanje“. Ob dvigu razpisne dokumentaci-
je je potrebno predložiti potrdilo o plačilu
razpisne dokumentacije in potrdilo o dav-
čnem zavezancu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do vključno četrtka, 17. 7.
2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudnik mora poslati ponud-
bo na naslov Dom podiplomcev Ljubljana,
Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana, ali jo dostaviti
na isti naslov v upravo Doma podiplomcev
Ljubljana.

10. Datum, kraj in čas odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v četrtek, 17. 7.
2003 ob 10. uri v sejni sobi naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija ponudnika za resnost ponud-
be v višini 5% od ocenjene vrednosti za
obdobje prvih dvanajstih mesecev, to je
11,500.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je najmanj 30 dni od dneva 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

15. (a) Ali je izvedba te storitve z zako-
nom, predpisi ali upravnimi odločbami re-
zervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 13. 10. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 14. 8. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika za realizacijo razpisanih del (do 70 točk),
– plačilni pogoji (do 6 točk),
– fiksnost cene (do 5 točk),
– ponudbena cena (do 40 točk).
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predhod-

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

javo v Uradnem listu Republike Slovenije:
6. 6. 2003.

Dom podiplomcev Ljubljana

Št. 35005-10/03-8 Ob-96078
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih kne-

zov 9, 3000 Celje.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izbira izvajal-
ca za izdelavo “Lokacijskega načrta
Savinja“.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ni.

5. Kraj izvedbe: storitev se izvaja za ob-
močje Mestne občine Celje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponud-
be ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja izdelave: julij – december 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo,
Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje - mag.
Miran Gajšek, tel. 03/42-65-606 oziroma
Darja Zabukovec, tel. 03/42-65-626.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
dokumentacijo: od 18. 6. 2003 do 11. 7.
2003, od ponedeljka do petka od 8. do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno gradivo lahko
udeleženci dobijo na Zavodu za planiranje
in izgradnjo Celje, Trg celjskih knezov 8,
3000 Celje, proti plačilu 15.000 SIT na
transakcijski račun pri Banki Slovenije, št.
01211-0100002855, sklic 28
75108-713007-28001003.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 7. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Celje, Zavod za
planiranje in izgradnjo, Trg celjskih knezov
8, 3000 Celje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek, 14. 7. 2003 ob 12. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če je zahtevana: ni.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialni-
mi izvajalci.

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

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 določb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: 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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 60 dni. Predvideni datum
odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika
je 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenjevanje ponudb:
– kakovost projektne naloge,
– reference ponudnika in članov projek-

tne skupine,
– ustreznost in interdisciplinarnost pro-

jektne skupine,
– ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije so razvidne iz
razpisne dokumentacije.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: ni.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Mestna občina Celje

Št. 35005-10/03-8 Ob-96088
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih kne-

zov 9, 3000 Celje.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava “Stro-
kovnih podlag s področja upravljanja z
vodami v Mestni občini Celje“.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ni.

5. Kraj izvedbe: storitev se izvaja za ob-
močje Mestne občine Celje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponud-
be ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja izdelave: julij – december 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo,
Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje - mag.
Miran Gajšek, tel. 03/42-65-606 oziroma
Darja Zabukovec, tel. 03/42-65-630.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
dokumentacijo: od 18. 6. 2003 do 11. 7.
2003, od ponedeljka do petka od 8. do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno gradivo lahko
udeleženci dobijo na Zavodu za planiranje
in izgradnjo Celje, Trg celjskih knezov 8,
3000 Celje, proti plačilu 15.000 SIT na
transakcijski račun pri Banki Slovenije, št.
01211-0100002855, sklic 28
75108-713007-28000403.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 7. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Celje, Zavod za
planiranje in izgradnjo, Trg celjskih knezov
8, 3000 Celje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek, 14. 7. 2003 ob 12. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če je zahtevana: ni.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira naročilo sam in s sredstvi, ki
so predmet sofinanciranja države z rokom
plačila 90 dni.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialni-
mi izvajalci.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ni.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: 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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 60 dni. Predvideni datum
odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika
je 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenjevanje ponudb:
– kakovost projektne naloge,
– reference ponudnika in članov projek-

tne skupine,
– ustreznost in interdisciplinarnost pro-

jektne skupine,
– ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije so razvidne iz
razpisne dokumentacije.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: ni.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Mestna občina Celje

Št. 56/03 Ob-96099
1. Naročnik: Občina Kungota.
2. Naslov naročnika: Plintovec 1, 2201

Zg. Kungota.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
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Zakona o javnih naročilih: opravljanje
prevozov učencev v osnovne šole in iz
njih v Občini Kungota za obdobje od
1. 9. 2003 do 30. 6. 2004 (vse šolske
dni po šolskem koledarju za šolsko le-
to 2003/2004) – sklic 1 A2, z možnostjo
podaljšanja v skladu s 97. členom Zakona
o javnih naročilih.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: v razpisni dokumentaciji.

5. Kraj izvedbe: območje šolskih okoli-
šev:

– Osnovne šole Kungota,
– Podružnične šole Svečina,
– Podružnične šole Sp. Kungota.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: v času od 1. 9.
2003 do 30. 6. 2004, z možnostjo podalj-
šanja v skladu s 97. členom Zakona o javnih
naročilih.

8. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: referent za
splošne in socialne zadeve; Marjana Sedak
(tel. 02/655-05-00).

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
30. 6. 2003 med 9. in 11. uro vsak delov-
ni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je
vključen) je treba nakazati na transakcijski
račun pri UJP Slovenska Bistrica, št.
01255-0100008653.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Kungota, Plintovec 1,
2201 Zg. Kungota, Občinski urad.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo dne 11. 7. 2003
ob 11. uri, na naslovu naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija.

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: po razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: po razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: po raz-
pisni dokumentaciji.

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

prejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
31. 8. 2003, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 18. 7. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
prevoza in reference pri izvajanju prevoza
oseb – po razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: okvirna vrednost naročila –
16,000.000 SIT.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 6. 2003.

Občina Kungota

ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za gradnjo 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
gradnjo po omejenem postopku

Št. 956-1/2003 Ob-96042
1. Naročnik: Občina Pesnica.
2. Naslov naročnika: Pesnica pri Mari-

boru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, tel.
02/654-23-09, faks 02/653-07-91.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovi-
tvena dela na občinskih cestah v letih
2003, 2004 in 2005.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: naročila bodo od-
dajale Krajevne skupnosti občine Pesnica
in Občina Pesnica. Oddaja del je pred-
videna za posamezno razpisano delo v
celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava pro-
jektov: izdelava projektov ni predmet raz-
pisa.

4. Kraj izvedbe: celotno območje Obči-
ne Pesnica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso predvidene.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2003
do 31. 12. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Pesni-
ca, Občinska uprava, Pesnica pri Mariboru
39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru (Vilko
Fartely – 041/771-840).

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 6.000 SIT
na TRR številka 01289-0100008733, urad
Slovenska Bistrica.

8. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 30. 6. 2003, do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Občina Pesnica, Občinska upra-
va, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesni-
ca pri Mariboru.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija.

10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

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

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik je lahko go-
spodarska družba ali samostojni podjetnik
z ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje to-
vrstne dejavnosti. Ponudnik ne sme biti v
stečajnem postopku, imeti mora poravnane
vse davčne in druge z zakonom predpisane
obveznosti. Vsi pogoji, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, so podrobno opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.

13. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: kandidati bodo morali predložiti po-
nudbene cene po programih obnovitvenih
del Občine Pesnica in posameznih krajev-
nih skupnosti, določenih v 2. fazi javnega
razpisa.

14. Merila za ocenitev ponudb: predvi-
dena z razpisno dokumentacijo.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

17. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. 6. 2003.

Občina Pesnica

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za storitve po
omejenem postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku

Št. 037-2/2003 Ob-95911
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27a,

Ljubljana, tel. 01/478-18-00, faks
01/478-18-05.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje preva-
jalskih storitev.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
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ljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj:

– sklop A: pisno prevajanje,
– sklop B: lektoriranje.
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: storitev se bo
pričela izvajati takoj po zaključku druge faze
javnega naročila in podpisu pogodbe. Sto-
ritev se bo izvajala 36 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Servis sku-
pnih služb Vlade Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva 25a, Ljubljana, Klemen Šket.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 9. in 11. uro do dneva oddaje po-
nudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka raču-
na: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272003.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 9. 7. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Servis skupnih služb Vlade Repu-
blike Slovenije, Gregorčičeva 27a, Ljublja-
na, glavna pisarna.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 30 dan po datumu, ko naročnik
uradno prejme izvajalčev račun.

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

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

14. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: datum oddaje ponudb je 9. 7. 2003,
datum odločitve 60 dni od dneva oddaje
ponudb.

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

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Klemen Šket, tel. 01/478-18-26.

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Št. 371-02-16/03-0406 Ob-95749
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravo-

sodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

Ljubljana, faks 01/369-55-96.
3. Datum izbire: 20. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 7 osebnih vozil za potrebe pravo-
sodnih organov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za izbiro najugodnej-
še ponudbe je bila najnižja cena. Kot naju-
godnejša za vsak sklop se je štela ponud-
ba, ki je imela za ta sklop najnižjo ceno.

V primeru, če bi več ponudnikov ponudi-
lo enako ceno za posamezni sklop, bi na-
ročnik štel kot najugodnejšo tisto ponudbo,
pri kateri bi ponudnik za zahtevani dve refe-
renci, po vrednosti v njunem seštevku, izka-
zal višjo vrednost.

Najugodnejši ponudbi sta za sklop A po-
nudba ponudnika Citroën Slovenija d.o.o.
in za sklop B ponudba ponudnika Suzuki
Odar d.o.o., ki sta glede na navedena meri-
la dosegli največje število točk glede na
posamezen sklop.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop A - Citroën Slovenija d.o.o.,
Koper,

– sklop B - Suzuki Odar d.o.o., Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop A - 6,992.640 SIT,
– sklop B - 15,860.448 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop A - 10,800.000 SIT - 6,992.640

SIT,
– sklop B - 16,741.584 SIT - 15,860.448

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 4. 6. 2003.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 7732/03 Ob-95751
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.

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

3. Datum izbire: 22. 5. 2003.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: dobava in montaža računal-
niške opreme delovnih postaj in tiskal-
nikov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Infotim Ržišnik & Perc,
d.o.o., Delavska c. 24, 4208 Šenčur.

7. Pogodbena vrednost: 8,480.784
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,855.400 SIT, 8,480.784 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
25 z dne 6. 4. 2001, Ob-46157.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 6. 2003.

Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

Št. 30 Ob-95757 Ob-95757
1. Naročnik: RS, Upravna enota Ljub-

ljana.
2. Naslov naročnika: Adamič – Lundro-

vo nabrežje 2/III, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 12. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: pisarniški material (I. sklop javne-
ga naročila) in računalniški material (II.
sklop javnega naročila); Ljubljana (naroč-
nikove notranje organizacijske enote: Slu-
žba načelnice za organizacijo in delovanje
upravne enote, Sektor za upravne notranje
zadeve, izpostava Bežigrad, izpostava Cen-
ter, izpostava Moste-Polje, izpostava Šiška,
izpostava Vič-Rudnik).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudbe za posamezen sklop materiala.

Izbrana ponudnika sta za sklop, v kate-
rem sta bila izbrana, ponudila najnižjo sku-
pno vrednost ponudbe.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

I. sklop javnega naročila: Mladinska knji-
ga Birooprema d.d., Dunajska 121, 1000
Ljubljana,

II. sklop javnega naročila: DZS Založniš-
tvo in Trgovina, Divizija Trgovina, Mali trg 6,
1538 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
I. sklop: 16,758.705,77 SIT z 20% DDV,
II. sklop javnega naročila: 24,251.250,31

SIT z 20% DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4 ponudbe

za I. in II. sklop javnega naročila.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
I. sklop javnega naročila: 18,150.730,47

SIT z 20% DDV, 16,758.705,77 SIT z 20%
DDV,

II. sklop javnega naročila: 30,012.603,14
SIT z 20% DDV, 24,251.250,31 SIT z 20%
DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 18 z dne 21. 2. 2003 (popravek
Uradni list RS, št. 35 z dne 11. 4. 2003).

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 6. 2003.

Upravna enota Ljubljana

Št. 1/03 Ob-95758
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa

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

2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. Datum izbire: 19. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: I. pohištvena oprema za zdravstvene
in ostale prostore, II. kovinske kartoteč-
ne omare.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila: A. cena - 95%,
B. plačilni pogoji - 5%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za I. sklop: Svea, inže-
niring, d.o.o, Cesta 20. julija 23, 1411 Za-
gorje; za II. sklop: ZAK, d.o.o., Triglavska
ulica 61, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: I. sklop:
14,469.759,60 SIT; II. sklop: 1,885.458,96
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: I. sklop: 17,757.537,60 SIT;
14,469.759,60 SIT; II. sklop: 2,909.016
SIT; 1,862.277,12 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 6. 2003.

Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor

Ob-95832
1. Naročnik: KOP, Javno komunalno po-

djetje Zagorje ob Savi, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta zmage 57,

1410 Zagorje ob Savi.
3. Datum izbire: 13. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 687 posod za komunalne odpadke,
Zagorje ob Savi.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok plačila,reference.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Vigrad,d.o.o., Cesta
na ostrožno 101, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost:
19,829.109,30 SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 20,511.147,60 SIT (z DDV),
19,829.109,30 SIT (z DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo 6. 6. 2003.

KOP Zagorje ob Savi, d.o.o.

Ob-95866
1. Naročnik: Dijaški dom Maribor.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska ce-

sta 89, 2000 Maribor, faks 02/25-12-014,
e-mail: dd. maribor@guest.arnes.si.

3. Datum izbire: 15. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago - sukcesivna do-
bava; Gosposvetska cesta 89 in Vrban-
ska cesta 30.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: kakovost blaga, cena, do-
datne ugodnosti ponudnika, ponujeni zdra-
vju koristni izdelki.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– skupina 1 - sveže svinjsko in junčje
meso: MIR Mesna industrija Radgona d.d.,
Gornja Radgona; Kikel Milan s.p., Maribor,

– skupina 2 - suhomesnati izdelki; me-
sne konzerve: MIR Mesna industrija Rad-
gona d.d., Gornja Radgona; Kikel Milan
s.p., Maribor; Osem d.o.o. Grosuple; Po-
dravka d.o.o., Ljubljana,

– skupina 3 - perutninsko meso; perut-
ninski izdelki; jajca: Perutnina Ptuj d.d., Ptuj;
Galina d.o.o., Maribor,

– skupina 4 - kruh in pekovska peciva:
Kruh-pecivo d.d. Maribor; Pekarna Jager
d.o.o., Maribor; Agro Styria d.o.o.; Pekar-
na Matjašič, Pesnica; Donats d.o.o., Hoče,

– skupina 5 - mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, Obrat
Maribor; Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas;
Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d. Vipava,

– skupina 6 - moka; mlevski izdelki; te-
stenine: Žito d.d., Ljubljana; Droga d.d. Izo-
la; Mercator SVS d.d. Ljubljana,

– skupina 7 - jedilna olja; margarine:
Oljarica, Tovarna olja Kranj d.d.; Mercator
SVS d.d. Ljubljana; Kolinska d.d. Ljubljana,

– skupina 8 - konzervirano sadje in zele-
njava: Podravka d.o.o. Ljubljana; Droga d.d.
Izola; Kolinska d.d. Ljubljana; Mercator SVS
d.d. Ljubljana,

– skupina 9 - zmrznjena hrana; ribe: Ži-
to d.d. Ljubljana; Brumec-Ručigaj d.o.o. Lo-
ka; Ledo d.o.o. Ljubljana; Ljubljanske mle-
karne d.d. Ljubljana, Obrat Maribor;

– skupina 10 - sveže sadje; zelenjava:
Žugman Franc, kmet, Sp. Korena; Mezna-
rič Franc, kmet, Stojnci; Mercator d.d. Ljub-
ljana; Intersad d.o.o. Ižakovci,

– skupina 11 - gastro izdelki: Mercator
SVS d.d. Ljubljana; Kolinska d.d. Ljublja-
na; Droga d.d., Izola; Podravka d.o.o.
Ljubljana,

– skupina 12 - ostali prehrambeni artikli:
Mercator SVS d.d., Ljubljana; Podravka
d.o.o. Ljubljana; Fructal d.d., Ajdovščina; Ko-
linska d.d., Ljubljana: Žito d.d., Ljubljana,

– skupina 13 - brezalkoholne in druge
pijače: Mercator SVS d.d., Ljubljana; Kolin-
ska d.d., Ljubljana; Fructal d.d., Ajdovšči-
na; Podravka d.o.o. Ljubljana,

– skupina 14 - sladoledi: Ljubljanske
mlekarne d.d., Ljubjana, Obrat Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 55,000.000
SIT. Naročnik si pridržuje pravico do more-

bitnega večjega ali manjšega obsega naro-
čil od razpisanega, odvisno od dejanskih
potreb ali sezonskega katakterja cen pri po-
samezni skupini artiklov. Zaradi tega pogod-
bene vrednosti za posamezne ponudnike ni
mogoče podati.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 40.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina 1: 6,189.000 SIT in

6,705.825 SIT,
– skupina 2: 1,364.930 SIT in

6,231.958,00 SIT,
– skupina 3: 497.880 SIT in

6,023.240,00 SIT,
– skupina 4: 5,104.000 SIT in

7,159.140 SIT,
– skupina 5: 3,729.366 SIT in

4,382.071,96 SIT,
– skupina 6: 59.804,12 SIT in

1,105.534,92 SIT,
– skupina 7: 1,388.710 SIT in

1,466.288,20 SIT,
– skupina 8: 810.071,67 SIT in

1,016.369,63 SIT,
– skupina 9: 1,217.700 SIT in

3,208.840 SIT,
– skupina 10: 195.300 SIT in

3,489.278,63 SIT,
– skupina 11: 798.136,96 SIT in

4,650.763,71 SIT,
– skupina 12: 255.000 SIT in

4,249.723,50 SIT,
– skupina 13: 92.986,50 SIT in

5,374.170 SIT,
– skupina 14: 388.381 SIT in 981.995

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 24 z dne 7. 3. 2003.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Dijaški dom Maribor

Ob-95868
1. Naročnik: Zdravstveni dom Tolmin.
2. Naslov naročnika: Prešernova 6a,

5220 Tolmin, faks 05/381-02-66, tel.
05/388-11-20, e-mail: zd.uprava@tol-
min.si.

3. Datum izbire: 16. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
– aparatura za testiranje vida,
– aparatura za merjenje perifernega

vidnega polja,
– pribor za odvzem krvi.
Kraj dobave: Tolmin.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: merila iz razpisa so bila ce-
na, plačilni rok in garancijska doba; naroč-
nik ni izbral najugodnejšega ponudnika, ker
je prejel eno ponudbo za aparaturi in eno
ponudbo za pribor za odvzem krvi.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: ena ponud-
ba za aparaturi in ena ponudba za pribor za
odvzem krvi.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo izvedel oddajo naročila
za aparaturi po postopku oddaje naročila
male vrednoti, za pribor za odvzem krvi pa
po postopku s pogajanji.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ob-92066.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 6. 2003.

Zdravstveni dom Tolmin

Ob-95931
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska

Sobota, Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrb-
njaka 6, 9000 Murska Sobota, tel.
02/512-31-00, telefaks 02/521-10-07.

3. Datum izbire: 9. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga, ter kraj do-

bave: mobilni modularni aparat za mi-
kro kirurško operacijo sive mrene, Splo-
šna bolnišnica Murska Sobota.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 60%, te-
koči stroški osnovnega pribora 20%, garan-
cija 10%, plačilni pogoji 10%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno: IRIS Mednarodna
trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 21,559.800 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,851.840 SIT, 21,559.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 6. 2003.
Splošna bolnišnica Murska Sobota

Št. 10/03 Ob-96120
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-95-02, telefaks 01/588-95-09.

3. Datum izbire: 9. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava goriva po sklopih:
1. 3.000 ton srednje težkega kurilnega

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

nega olja.
Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: postopek oddaje javnega naroči-
la za izbiro ponudnika za dobavo goriva po
sklopih: 1. srednje težko kurilno olje – mazut,
2. ekstra lahko kurilno olje; se zaključi brez
izbire najugodnejšega ponudnika iz razloga,
ker naročnik v razpisnem roku ni prejel dveh

samostojnih pravilnih ponudb od dveh različ-
nih, kapitalsko in upravljavsko nepovezanih
ponudnikov v skladu s 76. členom ZJN-1. Po-
stopek oddaje predmetnega javnega naročila
se ponovi pod delno spremenjenimi pogoji z
upoštevanjem vseh zakonskih rokov.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: predhodni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 33 z dne 4. 4. 2003,
Ob-91181.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 6. 2003.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 12/02 Ob-95753
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 3. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija dimnika, objekt
naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena s plačil-
nimi pogoji - 85 točk, reference izvajalca -
15 točk, skupaj 100 točk. Izbran je ponud-
nik z najvišjim doseženim številom točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Energoterm SI d.o.o.,
Kardeljev trg 8, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 28,145.130
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 38,151.131,61 SIT in 28,145.130 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 6. 2003.
Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.

Št. 34405-2/2003 Ob-95835
1. Naročnik: Občina Črnomelj, Trg svo-

bode 3, 8340 Črnomelj.
2. Naslov naročnika: 8340 Črnomelj,

telefaks: 07/30-61-130, obcina.crno-
melj@siol.net; telefon (07) 30-61-100.

3. Datum izbire: 12. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova občinskih cest v
Občini Črnomelj v letu 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: največje število točk po na-
slednjih merilih: cena, garancija in refe-
rence.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno in gradbeno
podjetje d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo
mesto.

7. Pogodbena vrednost: 92,000.064
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 96,033.240 SIT, 92,000.064 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 4. 6. 2003.
Občina Črnomelj

Ob-95841
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šolska cesta 34,

2382 Mislinja.
3. Datum izbire: 12. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: letno in zimsko vzdrže-
vanje občinskih cest v Občini Mislinja
od 15. 5. 2003 do 30. 4. 2005.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev javnega
naročila:

– cena: 70 točk,
– reference in celovitost ponudbe: 5

točk,
– izbrani ponudnik je dosegel največje

število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno:
– sklop A in sklop B: Gradnje IGEM

d.o.o., Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gra-
dec,

– sklop C in sklop D: Jernej Zaveršnik
s.p., Šentilj pod Turjakom 40, 2382 Mi-
slinja,

– sklop E: Interpunkt d.o.o. Prekorje
61, 3211 Škofja vas.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop A in sklop B: 26,166.937 SIT,
– sklop B in sklop C: 2,030.350 SIT,
– sklop E: 1,191.575,00 SIT.
8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število pejtih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop A in sklop B: 26,166.937 SIT, in

44,882.280 SIT,
– sklop B in sklop C: 2,003.540 SIT in

4,097.384 SIT,
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– sklop E: 946.600 in 2,108 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Datum in številka objave predhod-

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

javo: /
Občina Mislinja

Št. 1 Ob-95858
1. Naročnik: Občina Selnica ob Dravi.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 4,

2352 Selnica ob Dravi, faks 02/67-30-214,
tel. 02/67-30-202, obcina.selnica@kkson-
line.com.

3. Datum izbire: 21. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbena dela preuredi-
tve in prizidka kuhinje vrtca v Selnici ob
Dravi, Mariborska cesta 30, 2352 Selni-
ca ob Dravi.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: višina in fiksnost cen.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbeništvo Peter La-
mut s.p., Ob potoku 26, 2352 Selnica ob
Dravi.

7. Pogodbena vrednost: 14,690.563,20
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,491.062,44 SIT, 14,690.563,20
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 6. 2003.

Občina Selnica ob Dravi

Ob-95869
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-

nje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta

37b, Velenje, tel. 03/896-11-00, faks
03/896-11-27.

3. Datum izbire: 21. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba sanacije toplo-
vodnega in vročevodnega omrežja med
Kajuhovo in Koroško cesto v Šoštanju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev javnega
naročila: najugodnejša ponudba je najce-
nejša ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cigrad d.o.o., Ravne
103/c, Šoštanj.

7. Pogodbena vrednost: 30,084.799,20
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 19,933.279,20 SIT.

9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,581.013,20 SIT, 30,084.799,20
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 6. 2003.

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Št. 21/2003 Ob-95902
1. Naročnik: Športno rekreacijski zavod

Rdeča dvorana p.o.
2. Naslov naročnika: Šaleška cesta 3,

3320 Velenje, 03/898-74-00.
3. Datum izbire: 23. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: prenova in razširitev
Rdeče dvorane Velenje – izvedba del –
Velenje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila:

– ponudbena cena - 75 točk,
– garancijska doba za kvaliteto izvršenih

del - 10 točk,
– rok izvedbe - 5 točk,
– plačilni pogoji - 10 točk.
Ob upoštevanju meril je v postopku vse-

binskega ocenjevanja in vrednotenja po-
nudb:

– za sklop A dosegel ponudnik Vegrad
d.d. – 100 točk,

– za sklop B dosegel ponudnik Vegrad
d.d. – 95 točk,

– za sklop C dosegel ponudnik Cigrad
d.o.o. – 95 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– sklop A (gradbena in obrtniška dela) in
sklop B (električne instalacije): Vegrad d.d.,
Prešernova 9a, Velenje,

– sklop C (strojne instalacije): Cigrad
d.o.o., Ravne 103a, 3325 Šoštanj.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop A in B: 329,862.894,50 SIT

(brez DDV),
– sklop C: 57,029.337 SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem:
– sklop B: 29,709.604 SIT (brez DDV),
– sklop C: 57,029.337 SIT (brez DDV).
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop A: 494,720.512,20 SIT,

300,153.290,50 SIT,
– sklop B: 43,246.544,60 SIT,

29,709.604 SIT,
– sklop C: 76,668.401,70 SIT,

57,029.337 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 24 z dne 7. 3. 2003, Ob-89569.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 115 z dne 27. 12.
2002, Ob-84234.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 6. 2003.

Športno rekreacijski zavod
Rdeča dvorana p.o.

Ob-95923
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

6000 Koper.

3. Datum izbire: 3. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: dokončanje izgradnje
komunalne infrastrukture ZN “Žusterna
III“ v Kopru.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CPK d.d., Ulica 15. maja
14, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 158,468.319,34
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 167,475.435,20 SIT, 158,468.319,34
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Mestna občina Koper

Ob-95924
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

6000 Koper.
3. Datum izbire: 3. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: komunalno opremljanje dela
območja ZN “Ob Kolodvorski“ v Kopru.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izvajalec ni izbran. Kljub te-
mu, da so oddane ponudbe pravilne in po-
polne, zaradi novo nastalih okoliščin ne za-
gotavljajo pravilno izvedbo komunalnega
opremljanja. Zato je naročnik zavrnil vse po-
nudbe in bo postopek ponovil, upoštevajoč
nastale spremembe.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 6. 2003.
Mestna občina Koper

Št. 110-1/03 Ob-95970
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 15. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: krpanje z vročo asfaltno
maso na območju AC baz Postojna, Ko-
zina, Ljubljana in Hrušica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
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je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 132,039.360
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 138,827.280 SIT in 132,039.360 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 6. 2003.
Družba za avtoceste v

Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Ob-95976
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verov-

škova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-670,
faks 01/58-89-609.

3. Datum izbire: 12. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: strojna dela – vzdrževa-
nje vročevodnega omrežja DN 700 in
DN 1000 po Kajuhovi.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena vrednost in pla-
čilni rok, reference.

Izbrani ponudnik je izpolnjeval pogoje iz
razpisne dokumentacije, imel je najnižjo di-
skontirano ponudbeno vrednost in največ
ustreznih referenc.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IMP Promont montaža,
d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana -
Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 74,519.317,16
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 87,608.057,87 SIT brez DDV,
74,519.317,16 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.

Ob-95977
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verov-

škova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-670,
faks 01/58-89-609.

3. Datum izbire: 12. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbena dela – vzdrže-
vanje vročevodnega omrežja DN 700 in
DN 1000 po Kajuhovi.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena vrednost in pla-
čilni rok, reference.

Izbrani ponudnik je izpolnjeval pogoje iz
razpisne dokumentacije, imel je najnižjo di-
skontirano ponudbeno vrednost in največ
ustreznih referenc.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje
Ljubljana, d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 205,020.043,84
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 266,439.075,48 SIT brez DDV,
205,020.043,84 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.

Št. 10/03 Ob-96040
1. Naročnik: Komunala Tolmin, Javno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Poljubinj 89 h,

5220 Tolmin, tel. 05/38-19-300, faks
05/38-81-025, e-mail: kp.tolmin@siol.net.

3. Datum izbire: 20. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova kanalizacije in
vodovoda Tumov drevored Tolmin.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: cena, reference, rok
plačila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Soča VGP d.d. Nova
Gorica .

7. Pogodbena vrednost: 35,661.208,78
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

46,886.109,81 SIT, 35,661.208,78 SIT.
11. Morebitne druge informacije o

naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega

razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za

objavo: 9. 6. 2003.
Komunala Tolmin,

Javno podjetje d.d.

Ob-96043
1. Naročnik: Občina Izola.
2. Naslov naročnika: Sončno nabrežje

8, Izola.
3. Datum izbire: 28. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja vodovoda v ob-
močju UN Korte – področje Žaneštra –
Čedlje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: po pregledu, računski kon-

troli, analizi in točkovanju ponudb glede na
postavljena merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika v skladu s kriterijem ekonomsko
najugodnejše ponudbe, je po izvedenem
javnem razpisu za gradnjo vodovodnih na-
prav v območju UN Korte – področje Ža-
neštra Čedlje, ponudba ponudnika
ECO-TIM Corporation d.o.o. pridobila naj-
večje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ECO TIM Corporation
d.o.o., Krožna c. 56, Koper.

7. Pogodbena vrednost: 52,658.505,40
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 21,786.140,50 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 55,628.749,80 SIT; 51,587.109
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 6. 2003.

Občina Izola

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. 351-03-4/2003 0505 Ob-95739
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta Krških žr-

tev 14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-200.
3. Datum izbire: 15. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektne dokumentacije Poslovne cone Vr-
bina.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, kvalitetno
in pravočasno izdelana dokumentacija v
zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe,
strokovna izobrazba kadrov. Izbrana eko-
nomsko najugodnejša ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Savaprojekt d.d., CKŽ
59, Krško.

7. Pogodbena vrednost: 76,440.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 83,160.000 SIT, 76,440.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 6. 2003.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 28/03 Ob-95754
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: remont tur-

bine 2 (1 A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi
pogoji do 100 točk; naročilo je bilo oddano
kandidatu, ki je prejel največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SOL Intercontinental
d.o.o., Bežigrad 15, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 21,864.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,370.000 SIT in 21,864.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 110-112 z dne 20. 12. 2002,
Ob-83838.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 6. 2003.

Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o.

Št. 03/310385 Ob-95755
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Mestni trg 1, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 12. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izbira kan-

didatov za izdelavo strokovnih podlag
grajenega javnega dobra na območjih
katastrskih občin v Mestni občini Ljub-
ljana po omejenem postopku.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: usposobljenost je prizna-
na kandidatoma: Geodetski zavod Sloveni-
je d.d., Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljub-
ljana, Ljubljanski urbanistični zavod d.d.,
Vojkova 57, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 35 z dne 11. 4. 2003.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 6. 2003.

Mestna občina Ljubljana

Ob-95756
1. Naročnik: Občina Bovec.
2. Naslov naročnika: Občina Bovec, Trg

golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, tel.
05/38-41-900, faks 05/38-41-915.

3. Datum izbire: 2. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

prevozov predšolskih in osnovnošol-
skih otrok v Občini Bovec v šolskem
letu 2003/2004, 2004/2005 in
2005/2006.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik ni pridobil dveh sa-
mostojnih pravilnih ponudb od dveh različ-
nih, kapitalsko in upravljalsko nepovezanih
ponudb za vsak sklop relacij.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 6. 2003.

Občina Bovec

Št. 1/03 Ob-95767
1. Naročnik: Občina Črna na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Center 101, 2393

Črna na Koroškem, tel. 02/870-48-10, faks
02/870-48-21.

3. Datum izbire: 30. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:

vzdrževanje gozdnih cest na območju
Občine Črna na Koroškem v letih 2003
in 2004.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena do 75 točk,
– reference ponudnika do 25 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Gradnje IGEM d.o.o.
Celjska c. 7, 2380 Slovenj Gradec.

7. Pogodbena vrednost: 24,446.504
SIT.

8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,008.805 SIT, 24,446.504 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave prve faze

omenjenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 6. 2003.
Občina Črna na Koroškem

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 6. 2003.

Občina Krško

Št. 1/2003 Ob-95750
1. Naročnik: Psihiatrična bolnišnica

Idrija.
2. Naslov naročnika: Pot Sv. Antona

49, 5280 Idrija, faks 05/37-73-651, tel.
05/37-34-400.

3. Datum izbire: 24. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: pranje pe-

rila.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: izbrana je bila ponudba, ki
je prejela največ točk glede na razpisana
merila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Belin – IPP d.o.o., Ra-
tanska vas 16, 3250 Rogaška Slatina.

7. Pogodbena vrednost: 20,520.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,600.000 SIT, 20,520.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 6. 2003.
Psihiatrična bolnišnica Idrija

Št. 05/2002-03 Ob-95752
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Dav-

čna uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-27-00, faks
01/478-27-43.

3. Datum izbire: 24. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: postavitev

sistema za elektronsko davčno poslova-
nje za potrebe Davčne uprave Republi-
ke Slovenije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila: reference o postav-
ljenih sistemih za e-poslovanje, skupna ce-
na razpisanih storitev in potrebne strojne in
sistemske programske opreme na osnovi v
ponudbi dane specifikacije, opis in ustrez-
nost rešitve, delovne izkušnje in speciali-
stična znanja kadrov, kakovost organizacije
poslovanja, garancijsko vzdrževanje, ustrez-
nost dokumentacije.

Najugodnejši ponudnik je Hermes Sof-
tlab d.d., Litijska 51, 1000 Ljubljana, ki je v
skladu z merili opredeljenimi v razpisni do-
kumentaciji pri ocenjevanju dosegel ugo-
dnejši (nižji) količnik F (količnik med ceno
in številom doseženih točk).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Hermes Softlab d.d., Li-
tijska 51, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 318,219.043,40
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 151,991.891 SIT z
DDV.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 367,270.492 SIT, 173,896.521,60 SIT.
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Št. 402/03 Ob-95807
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. Datum izbire: 9. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanje.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena – 100%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Adriatic,d.d., Koper.
7. Pogodbena vrednost: 38,279.618

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 38,279.618 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 6. 2003.
Klinični center Ljubljana

Št. 5350-3/03-24 Ob-95844
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, zna-

nost in šport, Urad RS za meroslovje.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 140,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 21. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti
nosilca nacionalnega etalona enote za
termodinamično temperaturo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila: na razpis se lahko
prijavijo le domače pravne osebe.

Ponudba se mora v celoti nanašati na
predmet naročila.

Merila za oceno ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. pogla-

vja Pravilnika o nacionalnih etalonih (Ur. l.
RS, št. 69/02);

– usklajenost z nacinalnimi potrebami po
vzdrževanju merilne sledljivosti na področju
zadevne fizikalne veličine;

– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja Pravilnika o nacional-
nih etalonih;

– racionalnost, izpopolnjenost in var-
čnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacional-
nega etalona;

– ustreznost ponudbene cene.
Urad lahko poleg oddaje ponudb

zahteva od ponudnika tudi predstavitev
dejavnosti, ki je vezana na predmet javne-
ga naročila, v njegovem meroslovnem
laboratoriju. V tem primeru Urad dodatno
oceni:

– skladnost predstavljenega stanja v me-
roslovnem laboratoriju ponudnika z naved-
bami v ponudbi.

Utemeljitev izbire: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za
metrologijo in kakovost, Tržaška cesta 25,
1000 Ljubljana, je usposobljen kot edini
ponudnik, saj edini izpolnjuje vse pogoje
za priznanje etalona za termodinamično
temperaturo za nacionalni etalon, za kar
mu je bila v skladu s 4. členom Pravilnika

o nacionalnih etalonih, izdana tudi Odloč-
ba o priznanju etalona za termodinamično
temperaturo za nacionalni etalon. Zato je
Urad dne 21. 5. 2003 sprejel sklep o od-
daji javnega naročila brez javnega razpisa
Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrote-
hniko, Laboratoriju za metrologijo in kako-
vost, za opravljanje dejavnosti in izpolnje-
vanje obveznosti nosilca nacionalnega eta-
lona enote za termodinamično temperatu-
ro na podlagi 2. točke prvega odstavka
20. člena ZJN, ki predvideva oddajo naro-
čila po postopku s pogajanji brez pred-
hodne objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za
metrologijo, in kakovost, Tržaška cesta 25,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,848.425
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 3. 6. 2003.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in

šport
Urad RS za meroslovje

Št. 5350-1/03-24 Ob-95845
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, zna-

nost in šport, Urad RS za meroslovje.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 140,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 21. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti
nosilca nacionalnega etalona enote za
dolžino.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila: na razpis se lahko
prijavijo le domače pravne osebe.

Ponudba se mora v celoti nanašati na
predmet naročila.

Merila za oceno ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. pogla-

vja Pravilnika o nacionalnih etalonih (Ur. l.
RS, št. 69/02);

– usklajenost z nacinalnimi potrebami po
vzdrževanju merilne sledljivosti na področju
zadevne fizikalne veličine;

– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja Pravilnika o nacional-
nih etalonih;

– racionalnost, izpopolnjenost in var-
čnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacional-
nega etalona;

– ustreznost ponudbene cene.
Urad lahko poleg oddaje ponudb

zahteva od ponudnika tudi predstavitev
dejavnosti, ki je vezana na predmet javne-
ga naročila, v njegovem meroslovnem
laboratoriju. V tem primeru Urad dodatno
oceni:

– skladnost predstavljenega stanja v me-
roslovnem laboratoriju ponudnika z naved-
bami v ponudbi.

Utemeljitev izbire: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za te-
hnološke meritve, Smetanova 17, 2000
Maribor, je usposobljen kot edini ponud-
nik, saj edini izpolnjuje vse pogoje za priz-
nanje etalona dolžine za nacionalni etalon,
za kar mu je bila v skladu s 4. členom
Pravilnika o nacionalnih etalonih, izdana tu-
di Odločba o priznanju etalona dolžine za
nacionalni etalon. Zato je Urad dne 21. 5.
2003 sprejel sklep o oddaji javnega naro-
čila brez javnega razpisa Univerzi v Mari-
boru, Fakulteti za strojništvo, Laboratoriju
za tehnološke meritve za opravljanje de-
javnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca
nacionalnega etalona enote za dolžino na
podlagi 2. točke prvega odstavka 20. čle-
na ZJN, ki predvideva oddajo naročila po
postopku s pogajanji brez predhodne
objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za te-
hnološke meritve, Smetanova 17, 2000
Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 11,871.719
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 3. 6. 2003.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in

šport
Urad RS za meroslovje

Št. 5350-4/03-24 Ob-95846
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, zna-

nost in šport, Urad RS za meroslovje.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 140,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 21. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti
nosilca nacionalnega etalona enote za
čas in frekvenco.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila: na razpis se lahko
prijavijo le domače pravne osebe.

Ponudba se mora v celoti nanašati na
predmet naročila.

Merila za oceno ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. pogla-

vja Pravilnika o nacionalnih etalonih (Ur. l.
RS, št. 69/02);

– usklajenost z nacinalnimi potrebami po
vzdrževanju merilne sledljivosti na področju
zadevne fizikalne veličine;

– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja Pravilnika o nacional-
nih etalonih;

– racionalnost, izpopolnjenost in var-
čnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
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za opravljanje dejavnosti nosilca nacional-
nega etalona;

– ustreznost ponudbene cene.
Urad lahko poleg oddaje ponudb

zahteva od ponudnika tudi predstavitev
dejavnosti, ki je vezana na predmet javne-
ga naročila, v njegovem meroslovnem
laboratoriju. V tem primeru Urad dodatno
oceni:

– skladnost predstavljenega stanja v me-
roslovnem laboratoriju ponudnika z naved-
bami v ponudbi.

Utemeljitev izbire: Slovenski institut za
kakovost in meroslovje - SIQ, Tržaška c.
2, 1000 Ljubljana, je usposobljen kot edi-
ni ponudnik, saj edini izpolnjuje vse pogo-
je za priznanje etalona za čas in frekvenco
za nacionalni etalon, za kar mu je bila v
skladu s 4. členom Pravilnika o nacional-
nih etalonih, izdana tudi Odločba o prizna-
nju etalona za čas in frekvenco za nacio-
nalni etalon. Zato je Urad dne 21. 5. 2003
sprejel sklep o oddaji javnega naročila brez
javnega razpisa Slovenskemu institutu za
kakovost in meroslovje, za opravljanje de-
javnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca
nacionalnega etalona enote za čas in
frekvenco na podlagi 2. točke prvega od-
stavka 20. člena ZJN, ki predvideva odda-
jo naročila po postopku s pogajanji brez
predhodne objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Slovenski institut za ka-
kovost in meroslovje – SIQ, Tržaška c. 2,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 6,138.534 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 3. 6. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport
Urad RS za meroslovje

Št. 5350-2/03-24 Ob-95847
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, zna-

nost in šport, Urad RS za meroslovje.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 140,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 21. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti
nosilca nacionalnega etalona enote za
električni tok.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila: na razpis se lahko
prijavijo le domače pravne osebe.

Ponudba se mora v celoti nanašati na
predmet naročila.

Merila za oceno ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. poglavja

Pravilnika o nacionalnih etalonih (Ur. l. RS,
št. 69/02);

– usklajenost z nacinalnimi potrebami po
vzdrževanju merilne sledljivosti na področju
zadevne fizikalne veličine;

– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja Pravilnika o nacional-
nih etalonih;

– racionalnost, izpopolnjenost in var-
čnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacional-
nega etalona;

– ustreznost ponudbene cene.
Urad lahko poleg oddaje ponudb zahte-

va od ponudnika tudi predstavitev dejavno-
sti, ki je vezana na predmet javnega naroči-
la, v njegovem meroslovnem laboratoriju. V
tem primeru Urad dodatno oceni:

– skladnost predstavljenega stanja v me-
roslovnem laboratoriju ponudnika z naved-
bami v ponudbi.

Utemeljitev izbire: Slovenski institut za
kakovost in meroslovje - SIQ, Tržaška c. 2,
1000 Ljubljana, je usposobljen kot edini po-
nudnik, saj edini izpolnjuje vse pogoje za
priznanje etalona za električni tok za
nacionalni etalon, za kar mu je bila v skladu
s 4. členom Pravilnika o nacionalnih etalo-
nih, izdana tudi Odločba o priznanju etalo-
na za električni tok za nacionalni etalon.
Zato je Urad dne 21. 5. 2003 sprejel sklep
o oddaji javnega naročila brez javnega raz-
pisa Slovenskemu institutu za kakovost in
meroslovje, za opravljanje dejavnosti in iz-
polnjevanje obveznosti nosilca nacionalne-
ga etalona enote za električni tok na podla-
gi 2. točke prvega odstavka 20. člena ZJN,
ki predvideva oddajo naročila po postopku
s pogajanji brez predhodne objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Slovenski institut za ka-
kovost in meroslovje – SIQ, Tržaška c. 2,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,990.998 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 3. 6. 2003.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in

šport
Urad RS za meroslovje

Ob-95859
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-80,
01/534-66-75, e-mail: zord@zord.org.

3. Datum izbire: 8. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanje

129.000 m3 naftnih derivatov.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Adriatic Zavarovalna
družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6000
Koper.

7. Pogodbena vrednost: 37,240.375 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 49,460.697,69 SIT, 37,240.375 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: 6. 4. 2001.
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 30. 5. 2003.
Zavod Republike Slovenije

za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov

Št. 90315-4/2003-13 Ob-95954
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje pro-

stor in energijo, Geodetska uprava RS.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-

ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Datum izbire: 17. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: podpora

programski rešitvi zemljiškega katastra
PP Gekat – GEOS.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, kvalifikacije ponud-
nikov in podizvajalcev, reference vodje na-
loge in sodelujočih strokovnjakov in meto-
dološki pristop.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: izvajalec je ZEIA d.o.o.,
Gregorčičeva 33, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 6,100.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: prejeta je bi-

la ena ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 6. 2003.
Geodetska uprava RS

Št. 1/03 Ob-95992
1. Naročnik: Snaga Javno podjetje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, tel.
477-96-00.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 7. 5. 2003 ob 11. uri.

4. Vrsta in obseg storitev: odstranje-
vanje nevarnih odpadkov iz odlagališča
nenevarnih odpadkov Barje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena – 90 točk, rok izvedbe
– 10 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Indaver Servisi, d.o.o.,
Šlandrova 4, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost del znaša 34,960.500 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: najvišja ponudba: 97,65 SIT za
1 kg; najnižja ponudba: 97,65 SIT za 1 kg.



Stran 3292 / Št. 56 / 13. 6. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 6. 2003.

Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ljubljana

Št. 15/1815/2003 Ob-96008
1. Naročnik: Elektro - Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-25-02, tel.
01/474-30-00.

3. Datum izbire: 23. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

strojne in programske opreme strežni-
kov COMPAQ.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: dodelitev naročila na podla-
gi 3. točke 110. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Skupina Atlantis d.o.o.,
Parmova 51, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 11,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 6. 2003.
Elektro - Slovenija d.o.o.

Splošni sektor

Javni razpisi

Popravek
Ob-96138

V javnem razpisu o koncesiji za izvajanje
javne službe na področju raziskovalne de-
javnosti, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 53-54 z dne 6. 6. 2003, Ob-95660, se
v prvem odstavku 7. točke popravi rok za
prijavo na razpis. Novi datum je petek,
18. julij 2003 do 12. ure.

V 9. točki javnega razpisa se popravi
datum odpiranja vlog. Novi datum odpiranja
vlog je ponedeljek, 21. julij 2003 ob 9. uri.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 001-02/89-2/181 Ob-95963

Razpis
javnega anonimnega anketnega natečaja
za oblikovanje možnih elementov novih
državnih simbolov Republike Slovenije

(grba, zastave in simbola)
Naročnik: Republika Slovenija, Državni

zbor Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljub-
ljana.

Podlaga: sklep Ustavne komisije Držav-
nega zbora Republike Slovenije št.
001-02/89-2/181 z dne 9. maja 2003.

Vsebinska izhodišča: predlog za začetek
postopka za spremembo Ustave Republike
Slovenije z osnutkom ustavnega zakona,
EPA 389-III.

Cilji natečaja
Cilj natečaja je, da se pridobijo med seboj

usklajene in najboljše oblikovalsko krovne re-
šitve naslednjih prvin državne identitete:

1. grb Republike Slovenije,
2. zastava Republike Slovenije,
3. simbol Republike Slovenije.
Morebitne spremembe državnih simbo-

lov bi lahko naredile Republiko Slovenijo ob
vstopu v Evropsko unijo bolj prepoznavno in
nezamenljivo z drugimi državami.

Avtor se lahko svobodno odloči, da pred-
stavi celovito rešitev ali posamične rešitve
razpoznavnih prvin države. Pri izboru bo ime-
la prednost celovita rešitev.

Vsebina natečajnega elaborata:
1. Grb Republike Slovenije – predložijo

se barvna, črno-bela različica in simulacija
reliefne različice. Vsaka različica naj bo iz-
delana v varianti z najdaljšo stranico
200 mm, 100 mm, 15 mm in 5 mm. Pri tem
naj se upoštevajo geometrijsko, likovno in
barvno pravilo za oblikovanje grba.

2. Zastava Republike Slovenije – najda-
ljša stranica 250 mm; upoštevajo se geo-
metrijsko, likovno in barvno pravilo za obli-
kovanje zastave; predložiti je treba tudi iz-
delan pomanjšan vzorec zastave, kjer je da-
ljša stranica 100 cm, primerne za obešanje
na drog.

3. Simbol Republike Slovenije – predlo-
žijo se barvna, črno-bela različica in simu-
lacija reliefne različice. Vsaka različica naj
bo izdelana v varianti z najdaljšo stranico
200 mm, 100 mm, 15 mm in 5 mm. Upoš-
tevajo se geometrijsko, likovno in barvno
pravilo za oblikovanje simbola.

4. Pisna obrazložitev in argumentacija za-
snove.

Oblika natečajnega elaborata
Vse zahtevane rešitve morajo biti prika-

zane na pokončnih formatih A3 (297 x
420 mm), kaširanih na trdo podlago. Vse
izdelane oblikovne rešitve morajo biti nare-
jene profesionalno.

Vsi listi in ovojnina elaborata morajo biti
označeni s petštevilčno šifro avtorja v de-
snem zgornjem kotu.

Elaboratu mora biti priložen seznam vseh
sestavnih delov elaborata in zapečatena
ovojnica s podatki o avtorju (ime, priimek,
naslov, številka bančnega računa, davčna
številka), na kateri je samo šifra avtorja v
desnem zgornjem kotu in je označena z be-
sedo “Avtor“.

V posebni ovojnici mora avtor predložiti
naslov za vračilo elaborata ter soglasje za
javno predstavitev natečajnega elaborata, ki
bo razstavljen pod šifro.

Ovojnica mora biti označena s šifro v de-
snem zgornjem kotu in z napisom Naslov za
vračilo.

Priložena mora biti še ovojnica z avtorje-
vo izjavo, da soglaša s pogoji tega javnega
natečaja iz poglavja Nagrade.

Priložena mora biti tudi ovojnica z izjavo,
da je elaborat avtorsko delo pošiljatelja.

Pogoji za udeležbo

Natečaja se lahko udeležijo državljani Re-
publike Slovenije, fizične in pravne osebe,
ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji.

V natečaju ne morejo sodelovati v komi-
sijo imenovani predstavniki naročnika, člani
žirije in njihovi ožji sorodniki.

Roki za predložitev elaboratov: elaborati
morajo biti predloženi na naslov Državni zbor
Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana,
najkasneje do 30. septembra 2003, do 12.
ure, kar velja tudi za poštno dostavo.

Ocenjevalna komisija
Predstavnika naročnika:
– France Cukjati, poslanec Državnega

zbora Republike Slovenije,
– Jožef Školč, poslanec Državnega zbo-

ra Republike Slovenije.
Predstavniki strokovne javnosti:
– prof. dr. Stane Bernik, Univerza v Ljub-

ljani, Akademija za likovno umetnost,
– dr. Peter Pavel Klasinc, prof., Društvo

Heraldica Slovenica, Ljubljana,
– prof. mag. Boris Podrecca, u.d.i.a.,

Društvo oblikovalcev Slovenije, Ljubljana.
Predsednik komisije je prof. dr. Stane

Bernik.
Poročevalka na javnemu natečaju je Cve-

ta Stepančič, u.d.i.a.
Žirija lahko povabi h konzultaciji še posa-

mezne strokovnjake.
Žiriranje
Ocenjevalna komisija bo objavila rezulta-

te najkasneje v 30 dneh od dneva, določe-
nega za predložitev elaboratov, to je do 30.
oktobra 2003.

Naročnik bo uporabil nagrajene elabora-
te kot strokovne podlage za nadaljnjo raz-
pravo in odločanje o predlogu za začetek
postopka za spremembo 6. člena ustave Re-
publike Slovenije.

Natečajne rešitve bodo javno predstav-
ljene; točen kraj in čas predstavitve bosta
objavljena po koncu natečaja. Elaborati, ki
ne bodo nagrajeni, bodo vrnjeni udeležen-
cem natečaja v 15 dneh po končani javni
predstavitvi.

Naročnik bo vsak delavnik do 15. julija
2003 med 9. in 16. uro dajal informacije
o razpisu javnega natečaja na tel.
01/478-94-44.

Nagrade
Naročnik bo podelil:
1. nagrado v znesku 3,900.000 SIT za

celovito rešitev (grb, zastava, simbol) oziro-
ma eno tretjino tega zneska za vsak posa-
mezen element,

2. nagrado v znesku 1,800.000 SIT za
celovito rešitev (grb, zastava, simbol) oziro-
ma eno tretjino tega zneska za vsak posa-
mezen element,

3. nagrado v znesku 900.000 SIT za ce-
lovito rešitev (grb, zastava, simbol) oziroma
eno tretjino tega zneska za vsak posamezen
element.

Naročnik bo podelil tudi štiri častna priz-
nanja.

Naročnik se zaveže, da bo v primeru dvoj-
nega števila prejetih kakovostnih rešitev, gle-
de na razpisane nagrade, razdelil vse nagra-
de. Pridržuje pa si pravico, da nagradni sklad
razdeli drugače, če komisija oceni, da no-
ben od elaboratov ne ustreza kakovosti za
podelitev prve nagrade.

Naročnik si pridržuje pravico, da v more-
bitnem drugem krogu natečaja od izbranih
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avtorjev zahteva dopolnitev elaboratov v skla-
du s pripombami ocenjevalne komisije.

S podelitvijo prvih treh nagrad nagrajen-
cem naročnik odkupi vse materialne avtor-
ske pravice za ves čas trajanja avtorstva.

Kriteriji ocenjevanja
Pri vrednotenju na natečaj prispelih pre-

dlogov bo upoštevana predvsem zasnovna
in oblikovalska izvirnost ter sporočilna nedvo-
umnost rešitev tako v razmerju do obstoječe
in pretekle državne ter narodne simbolne
identifikacijske dediščine kakor pri uveljavi-
tvi novejše nacionalno ozaveščene vizualne
znakovne govorice. Prav tako bo upošteva-
no dejavno razmerje le-teh z dejansko več-
pomensko rabo. Kriteriji ocenjevanja bodo
temeljili tudi na smiselni uporabi sodobnih
navodil in pravil oblikovanja grbov in zastav
ter simbolov v praznični, protokolarni, pose-
bni in vsakdanji rabi. Predlagani novi državni
simboli morajo s svojo podobo zagotoviti ne-
zamenljivo prepoznavnost slovenske države
tako z vsebinsko dorečeno sporočilnostjo
kakor z oblikovalsko jasno opredelitvijo li-
kovnih nosilcev identifikacije države. Zato bo
posebej ovrednotena tudi njihova semantič-
na in sintaktična utemeljenost pri nadaljnjem
oblikovanju celostno učinkovite, a smotrno
večplastne vizualne komunikacijske dinami-
ke slovenske države z njenimi državljani ter
z evropsko in svetovno javnostjo.

Opomba
Natečaj je objavljen na domači strani

Državnega zbora Republike Slovenije:
http://www.dz-rs.si.

Republika Slovenija
Državni zbor

Št. 404-03-32/2003 Ob-95915
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni

in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01, 53/02, 80/02 in 88/02), Pravilni-
ka o financiranju in sofinanciranju medna-
rodnega znanstvenega sodelovanja Republi-
ke Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98,
48/99 in 46/01), Zakona o ratifikaciji Spo-
razuma o znanstvenem in tehnološkem so-
delovanju med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Poljske (Ur. l. RS, št. 51/97, MP –
16/97) in na podlagi Protokola petega zase-
danja skupne komisije za znanstveno in te-
hnološko sodelovanje med Republiko Slo-
venijo in Republiko Poljsko z dne 14. in 15.
novembra 2002, Ministrstvo za šolstvo, zna-
nost in šport Republike Slovenije, Trg OF
13, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje

znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko

Poljsko v letih 2004 in 2005
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo za šolstvo, znanost in šport Repu-
blike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je: sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in poljskih raziskovalcev,
ki izvajajo skupne raziskovalne projekte, in
sicer: krajši obiski do največ 12 dni.

3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in
šport bo obiske sofinanciralo v naslednji
višini:

– prevozne stroške za slovenske razisko-
valce ob obiskih na Poljskem;

– stroške bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnic za poljske raziskovalce ob obiskih v
Republiki Sloveniji (kratki obiski do 12 dni).

4. Pogoji za opravljanje predmeta raz-
pisa:

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni in raz-
vojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02);

– vodja projekta mora izpolnjevati pogo-
je iz Zakona o raziskovalno in razvojni de-
javnosti;

– projekte je potrebno prijaviti na poseb-
nih obrazcih;

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na s strani Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport financirane oziroma sofinanci-
rane projekte temeljnega in aplikativnega ra-
ziskovanja, ali s strani Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport financirane programe dela
JRO ali s strani Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport sofinancirane mednarodne pro-
jekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. okvirnem
programu EU na področju raziskav, tehnolo-
škega razvoja in predstavitev), oziroma s stra-
ni Ministrstva za gospodarstvo sofinancira-
ne razvojno-tehnološke projekte (navesti ši-
fre in naslove projektov), ki zagotavljajo
osnovni vir financiranja predvidenih raziskav;

– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na raziskave na
področjih tehniških ved, biotehnologije (hra-
na in zdravje), naravoslovnih ved (tehnolo-
ško usmerjene fizike, kemije in matematike),
varstva okolja, medicinskih ved ter nacional-
ne dediščine in sodobnih družbenih izzivov.

5. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vse-
bovati naslednje elemente:

a) izpolnjene in podpisane obrazce s po-
datki o vlagatelju, vodjih projekta in drugih
sodelujočih raziskovalcih in njihove refe-
rence,

b) kratka življenjepisa slovenskega in polj-
skega vodje projekta z najpomembnejšimi
publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se nanaša-
jo na vsebino projekta,

c) opis projekta,
d) navedbo osnovnih virov financiranja

raziskav na slovenski strani (navedba pro-
jekta/programa, ki je osnova sodelovanja),

e) pregled predlaganih obiskov za dve
leti.

6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje

Predlog izbora prijav za nadaljnjo obrav-
navo pri pristojnem mednarodnem organu,
to je skupnem slovensko-poljskem odboru
za znanstveno in tehnološko sodelovanje,
pripravi imenovani slovenski del navedene-
ga odbora, pri čemer upošteva ovrednote-
nje kvalitete raziskovalnih projektov oziroma
programov. Navedeno ovrednotenje vključu-
je: pomen rezultatov raziskav za družbeni in
gospodarski razvoj Republike Slovenije,
znanstveno odličnost in/ali aplikativnost ra-
ziskav, potencialne možnosti za vključitev v
raziskovalne projekte EU, uporabnost pro-
jekta v praksi oziroma gospodarstvu, refe-
rence vodje projekta in raziskovalne skupi-
ne, vključenost mladih raziskovalcev, izved-
ljivost projekta.

Odločitev o izboru prijav za sofinancira-
nje sprejme skupna slovensko-poljska komi-
sija za znanstveno-tehnološko sodelovanje.

7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 10,000.000 SIT.

8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je januar 2004.

9. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako “Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstveno-tehnološkega so-
delovanja med Republiko Slovenijo in Repu-
bliko Poljsko v letih 2004 in 2005“, morajo
vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z
označbo vlagatelja na naslov: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Petja Stanovnik,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa
te vloge, do vključno ponedeljka, 15. sep-
tembra 2003 do 12. ure.

10. Vloge bo po preteku tega roka odpr-
la strokovna komisija.

11. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene vlagateljem.

12. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva RS za šolstvo, znanost in šport v
petek, 19. septembra 2003 ob 9. uri.

13. O izidu javnega razpisa bodo vlaga-
telji obveščeni po Šestem zasedanju sku-
pne slovensko-poljske komisije za znanstve-
no-tehnološko sodelovanje predvidoma do
konca leta 2003.

14. Razpisna dokumentacija bo po objavi
tega javnega razpisa objavljena tudi na splet-
nih straneh Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, vlagatelji pa jo lahko dvignejo vsak de-
lavnik po objavi razpisa med 9. in 15. uro pri
Danijeli Šinkovec na MŠZŠ, Trg OF 13, tel.
01/478-46-76. Vse dodatne informacije pri
Petji Stanovnik (tel. 01/478-47-32).

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-96012
Na podlagi 81. člena Zakona o organiza-

ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.
l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01,
108/02 in 34/03) in v skladu s Pravilnikom
o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03) Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport objavlja

javni razpis
za sofinanciranje državnih tekmovanj iz
znanja za učence, dijake in študente v

letu 2003
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-

ka proračunskih sredstev (v nadaljnjem
besedilu: naročnik): Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport Republike Slovenije, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa.
Predmet razpisa je sofinanciranje:
– državnih tekmovanj iz znanja na podro-

čju jezikoslovja, družboslovja, matematike,
naravoslovja in tehnike,

– udeležbe na mednarodni ravni po pred-
hodno izvedenem izboru na državni ravni.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-
nudniki na javni razpis:

a) na ta razpis se lahko prijavijo društva,
zveze, šole, skupnosti šol, fakultete, zavodi
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in druge pooblaščene organizacije (v nadalj-
njem besedilu organizator), ki:

– organizirajo tekmovanja iz znanja na
področjih, opredeljenih v 2. točki,

– zaključijo tekmovanja na državni ravni,
praviloma po predhodnem izboru,

– imajo veljaven pravilnik za izvedbo tek-
movanja, ki je usklajen z izhodišči za pripra-
vo pravilnika, sprejetimi na Programskem
svetu za tekmovanja iz znanja;

b) vloga na razpis mora vsebovati:
– izpolnjena prijavna obrazca 1 in 2
ter samostojni prilogi:
– kopijo razpisa tekmovanja, ki ga je ob-

javil organizator za šolsko leto 2002/2003,
– veljaven pravilnik za izvedbo tekmo-

vanja.
Organizator mora za tekmovanje, ki ga

prvič prijavlja na razpis, poleg prijavnih
obrazcev navedenih v 3.b) točki predložiti
še naslednje samostojne priloge:

– predstavitev organizatorja z navedbo
vsebine dejavnosti na vzgojno-izobraževal-
nem področju,

– akt o registraciji oziroma dokazilo o vpi-
su v register društev,

– osnovna predstavitev tekmovanja,
– mednarodne povezave oziroma nada-

ljevanje tekmovanja na mednarodni ravni,
– kratek opis dosedanjih tekmovanj ter

povezanost tekmovanja z učnim načrtom
predmeta oziroma predmetnega področja.

Organizatorji tekmovanj lahko prijavijo več
različnih tekmovanj. Na posameznem obraz-
cu lahko prijavijo le eno tekmovanje.

4. Strokovna komisija: postopek javnega
razpisa in dodelitve sredstev vodi strokovna
komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za
šolstvo, znanost in šport.

5. Merila za dodelitev sredstev: merila za
dodelitev sredstev državnih tekmovanj so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

6. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša
16,000.000 SIT.

Višino sredstev posameznemu organiza-
torju tekmovanja določi strokovna komisija,
glede na razpoložljiva proračunska sredstva
in glede na merila, opredeljena v razpisni
dokumentaciji.

7. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodelje-
na sredstva morajo biti porabljena v letu
2003, v skladu s predpisi, ki določajo izvr-
ševanje proračuna.

8. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za dodelitev sredstev, način pred-
ložitve vlog, ter opremljenost vlog.

Rok za predložitev vlog in način predloži-
tve: vloge morajo prispeti v zapečateni ovoj-
nici na naslov: Ministrstvo za šolstvo, zna-
nost in šport, Sektor za osnovno šolstvo,
Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, najkasneje
do vključno 30. junija 2003 do 12. ure.

Opremljenost vloge:
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojni-

ci, na kateri mora biti:
– vidna označba: “Ne odpiraj – Vloga na

razpis za sofinanciranje državnih tekmovanj
iz znanja“,

– naslov naročnika,
– naslov vlagatelja.
9. Datum odpiranja vlog za dodelitev

sredstev: postopek javnega razpisa in od-

piranje vlog, prispelih na razpis vodi stro-
kovna komisija. Odpiranje vlog za dodelitev
sredstev bo v torek, 1. julija 2003, ob 12.
uri v sejni sobi Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport, Sektor za osnovno šolstvo,
Župančičeva 6/II, Ljubljana. Odpiranje
vlog, glede na pričakovano veliko število
vlog, ne bo javno.

10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni najpozne-
je v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog.

11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– obrazec 1 (prijava na javni razpis za

sofinanciranje tekmovanj iz znanja v letu
2003),

– obrazec 2 (finančni načrt za leto
2003),

– postopek in merila za sofinanciranje dr-
žavnih tekmovanj,

– vzorec pogodbe.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko

zainteresirani dvignejo razpisno dokumenta-
cijo: razpisno dokumentacijo lahko zaintere-
sirani dvignejo v tajništvu Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport, Sektor za osnovno
šolstvo, Župančičeva 6/II, Ljubljana, tel.
01/478-56-04 ali poiščejo na domači inter-
netni strani MŠZŠ (http://www.mszs.si).

Vse dodatne informacije lahko zaintere-
sirani dobijo pri Marjetki Loborec Škerl na
Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Žu-
pančičeva 6, 1000 Ljubljana, osebno ali po
tel. 01/478-53-84, od 16. do 19. junija
2003, med 9. in 13. uro.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-96074

Javni razpis
za sofinanciranje stroškov sodelovanja
slovenskega partnerja v INTERREG III C
projektih, odobrenih na podlagi izbora
skupnega upravnega odbora z dne 8.

aprila 2003
I. Neposredni uporabnik: Republika Slo-

venija, Ministrstvo za gospodarstvo, Agenci-
ja Republike Slovenije za regionalni razvoj,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

II. Pravna podlaga: Proračun Republike
Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01
in 118/02), Proračun RS za leto 2004 (Ur. l.
RS, št. 118/02), Zakon o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 2003 in
2004 (Ur. l. RS, št. 118/02), Zakon o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), Pravilnik
o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03; v nada-
ljevanju: Pravilnik), Mednarodni razpis Sku-
pnega tehničnega sekretariata INTERREG
III C – cona Vzhod z dne 10. 10. 2002 ter
Obvestilo o izboru projektov Skupnega te-
hničnega sekretariata INTERREG III C – co-
na Vzhod z dne 30. 4. 2003.

III. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje udeležbe slovenskih partnerjev v
INTERREG III C programu, in sicer tistih slo-
venskih partnerjev, katerih projekti so bili iz-
brani na mednarodnem razpisu s strani Sku-
pnega upravnega odbora za INTERREG III
C, cona Vzhod z dne 8. 4. 2003.

Prednost pri izboru za dodelitev nepovrat-
nih sredstev imajo projekti, ki dobijo najvišjo
oceno na podlagi meril za ugotavljanje učin-
kov projekta in imajo večjo skladnost z nacio-
nalnimi oziroma regionalnimi prioritetami.

IV. Splošni in finančni pogoji:
1. Upravičenec mora do predpisanega

roka za oddajo vlog v javnem razpisu predlo-
žiti pravilno izpolnjen prijavni obrazec, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije. Obraz-
cu morajo biti predložene zahteve in dokazi-
la, ki jih zahteva ARR od upravičenca ter so
navedene v poglavju X tega razpisa.

2. Obdobje, za katerega so namenjena
razpisna sredstva je proračunsko leto 2003
in 2004. ARR bo sofinancirala upravičene
stroške, nastale v letu 2003 in 2004 v raz-
merju 70% za leto 2003 in 30% za leto
2004.

3. V primeru pozitivnega sklepa o izboru,
bo izbrana institucija z ARR podpisala po-
godbo (vzorec pogodbe je sestavni del raz-
pisne dokumentacije). V pogodbi bo dolo-
čen način financiranja, ostali pogoji in obra-
zec zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo
pričela veljati, ko jo bosta podpisali obe po-
godbeni stranki.

4. Izbrani prejemniki bodo prejeli pisni
poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z
ARR za nepovratna sredstva. Če se v roku 8
dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, kot
da so odstopili od zahteve za pridobitev ne-
povratnih sredstev. Rok za podpis pogodbe
o odobritvi nepovratnih sredstev je 7 dni od
prejema sklepa o izboru prejemnikov.

5. V primeru, da prejemnik odstopi od
svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora
pisno obvestiti ARR.

6. S pogodbo ARR s prejemnikom po-
drobneje opredeli način in obliko poroča-
nja prejemnika o poteku izvajanja projekta,
za katerega so bila dodeljena nepovratna
sredstva in postopek nadzora nad porabo
sredstev.

7. Osnova za izplačilo nepovratnih sred-
stev bo s strani Agencije RS za regionalni
razvoj potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki
ga bo pripravil prejemnik, njegova oblika pa
bo predpisana z razpisno dokumentacijo.
Prejemnik bo imel možnost izstavljanja del-
nih zahtevkov.

V. Višina sredstev in pogoji sofinanci-
ranja

Višina nepovratnih sredstev, ki bo na raz-
polago za sofinanciranje projektov v letu
2003, znaša 7,000.000 SIT, v letu 2004
pa 3,000.000 SIT. Višina nepovratnih sred-
stev, ki jih dodeljuje Agencija RS za regio-
nalni razvoj na posamezen projekt (v odnosu
do celotnega slovenskega financiranja v pro-
jektu) bo znašala do 25% oziroma do
5,000.000 SIT, odvisno od rangiranja pro-
jekta na kratki listi, ki jo posreduje Skupni
tehnični sekretariat, in skladnosti z nacio-
nalnimi oziroma regionalnimi prioritetami.

Sredstva se nahajajo na proračunski po-
stavki 2240.

Računi skupaj z zahtevkom za izplačilo
ter poročilo morajo biti posredovani na Agen-
cijo RS za regionalni razvoj najkasneje do
20. novembra 2003 za proračunsko leto
2003 in 20. 5. 2004 za proračunsko leto
2004.

VI. Obdobje, v katerem morajo biti po-
rabljena sredstva
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Zadnji rok za izstavitev zahtevka za pora-
bo nepovratnih sredstev proračunskega leta
2003 je 20. 11. 2003, za 2004 pa 20. 5.
2004.

Prejemnik bo najkasneje do 20. 5. 2004
izstavil končni zahtevek za dodelitev nepo-
vratnih sredstev in predložil naslednjo doku-
mentacijo:

– Zahtevek za sofinanciranje. Zahtevek
mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan.

– Obvezno poročilo in oceno o poteku
del v času do izstavitve zahtevka. Poročilo o
delu na projektu mora vsebovati: opis pro-
jekta, realizirane aktivnosti in dosežene re-
zultate ter opis nadaljnjih aktivnosti v okviru
prijavljenega projekta (na podlagi rezultatov).

Finančni obračun projekta na stroškovni-
ku (Priloga pog. št. 3), skupaj z računi.

VII. Razpisni rok: rok, do katerega mora-
jo biti predložene vloge za dodelitev sofinan-
ciranja stroškov je 14. 7. 2003.

VIII. Odpiranje vlog: datum odpiranja vlog
je 15. 7. 2003.

Popolna vloga (obrazec in priloge) v dveh
enakih izvodih, v skladu s prejetimi navodili,
mora biti dostavljena na naslov: Agencija RS
za regionalni razvoj, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, do vključno dne 14. 7. 2003 do
12. ure (velja prispetje po pošti ali oddaja v
tajništvo Agencije RS za regionalni razvoj,
Kotnikova 28, Ljubljana, najkasneje do 12.
ure) v zaprti ovojnici z navedbo “Ne odpiraj
– Vloga – Javni razpis za sofinanciranje stro-
škov sodelovanja slovenskega partnerja v IN-
TERREG III C projektih odobernih s strani
skupnega upravnega odbora z dne 8. aprila
2003“ in s polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani.

Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, finančni zahtevek pa mora biti prika-
zan v slovenskih tolarjih (SIT).

IX. Izid javnega razpisa
Vloge bodo ocenjene na podlagi medna-

rodne ocene in skladnosti z nacionalnimi ozi-
roma regionalnimi prioritetami.

1. Strokovna komisija bo v roku 2 dni od
odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje,
katerih vloge niso bile popolne, da jih dopol-
nijo. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema
obvestila. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj
ne bo dopolnil v določenem roku, bo stro-
kovna komisija zavrgla.

2. Na podlagi predloga strokovne komi-
sije bodo vlagatelji, s strani odgovornih oseb
ARR, obveščeni s sklepom o izboru v roku
40 dni od odpiranja vlog.

3. Zoper sklep je dopustna pritožba v ro-
ku 8 dni od dneva vročitve sklepa vlagatelju.
Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na
ARR s pripisom na ovojnici: “Pritožba na sklep
– Javni razpis za sofinanciranje stroškov so-
delovanja slovenskega partnerja v INTERREG
III C projektih odobrenih s strani Skupnega
upravnega odbora z dne 8. aprila 2003.“

4. Izločene bodo vloge, ki ne bodo vro-
čene pravočasno. Vloga je popolna, če
predlagatelj do predpisanega roka za odda-
jo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno
zapečatene dokumente v skladu s točko VI
javnega razpisa.

5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnje-
ne. Vloga je neutemeljena zlasti, če:

– je vlagatelj predhodno že prejel javna
sredstva za isti namen;

– vlagatelj ni podal podatkov in zahteva-
nih prilog, iz katerih bi bil nedvoumno razvi-
den namen, cilji in način izvedbe oziroma
niso podatki verodostojni in/ali resnični.

6. Komisija za obravnavo vlog in pripravo
predloga za odločanje bo imenovana s stra-
ni direktorja ARR. Komisijo sestavlja pet
predstavnikov ARR. O odpiranju vlog in iz-
boru prejemnikov bo komisija vodila zapi-
snik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje
prijava, so uradna tajnost.

7. Med izvajanjem aktivnosti mora pre-
jemnik podati tri poročila o projektu in jih
posredovati na ARR. V svojih rednih poroči-
lih o izvajanju projekta mora prejemnik na-
tančno poročati o stimulativnih učinkih do-
deljenih sredstev.

8. Prejemnik mora ARR omogočiti nad-
zor nad porabo dodeljenih sredstev. Nadzor
se izvaja v skladu s predpisi o namenskosti
porabe proračunskih sredstev.

9. V primeru, da pri izvajanju projekta,
za katerega so dodeljena nepovratna sred-
stva, pride do sprememb, je prejemnik dol-
žan v roku 15 dni o tej spremembi obvestiti
ARR, sicer se šteje, da se sredstva upo-
rabljajo nenamensko. Če bo ARR ugotovi-
la, da sredstva niso bila uporabljena za na-
men, za katerega so bila dodeljena ali da
so bila sredstva odobrena na podlagi nere-
sničnih podatkov, ima pravico takoj zahte-
vati od upravičenca vračilo sredstev v en-
kratnem znesku. Upravičenec bo moral vr-
niti sredstva s pripadajočimi zakonitimi za-
mudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila do dneva vračila.

X. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo v slovenskem

jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez pla-
čila na Agenciji RS za regionalni razvoj vsak
delovni dan med 9. in 14. uro. Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, če podjetje na e-mail
arr@gov.si posreduje prošnjo za dvig razpi-
sne dokumentacije. Razpisna dokumentaci-
ja je na voljo tudi na internet naslovu www.si-
gov.si/arr.

Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak dan med 8. in 15.
uro, kontaktna oseba je Edita Granatir
na Agenciji RS za regionalni razvoj
(tel. 01/478-37-37, e-mail: edita.grana-
tir@gov.si).

Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

Prijavitelj je v skladu z javnim razpisom in
navodili v razpisni dokumentaciji dolžan
predložiti naslednjo dokumentacijo:

1. izpolnjena in podpisana izjava o stri-
njanju z razpisnimi pogoji (Razpisni obra-
zec št. 1);

2. prijavni obrazec (Razpisni obrazec
št. 2);

3. osnovni podatki o prijavitelju (Razpisni
obrazec št. 3);

4. dokazila o registraciji vlagatelja: foto-
kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ni sta-
rejši od 30 dni z vsemi listi;

5. bilanci stanja in izkaza poslovnega izi-
da za zadnji dve leti (2001 in 2002) potrjena
s strani AJPES-a;

6. dispozicija projekta – kratek opis ude-
ležbe slovenskega partnerja v projektu (Raz-
pisni obrazec št. 4);

7. poročilo in ocena o poteku projekta
(Razpisni obrazec št. 5);

8. izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe
(Razpisni obrazec št. 6);

9. kopijo standardnega projektnega pre-
dloga, ki je bil odobren s strani Skupnega
upravnega odbora;

10. kopijo obvestila s strani Organa
upravljanja ali Skupnega tehničnega sekre-
tariata, da je bil projektni predlog izbran;

11. kopijo izjave slovenskega partnerja o
sofinanciranju projekta;

12. predračun stroškov udeležbe po ak-
tivnostih, ki jih bo slovenski parter izvajal.

Agencija RS za regionalni razvoj

Ob-96075
Neposredni uporabnik: Republika Slo-

venija, Ministrstvo za gospodarstvo, Agen-
cija RS za regionalni razvoj, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-36-70, faks
01/431-33-60

Javni razpis
za sofinanciranje razvojnih nalog

regionalnih razvojnih agencij in priprave
in spremljanja izvajanja Programa

sofinanciranja regionalnih razvojnih
programov za leto 2003

se izvaja na osnovi Proračuna Republi-
ke Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS, št.
103/01 in 118/02), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2004 (Ur. l. RS, št.
118/02), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2003 in 2004
(Ur. l. RS, št. 118/02), Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), Pravil-
nika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03),
Zakona o spodbujanju skladnega regional-
nega razvoja (Ur. l. RS, št. 60/99 in
52/02), Pravilnika o organizaciji in pogojih
za opravljanje nalog regionalne razvojne
agencije (Uradni list RS, št. 52/00, 111/00
in 44/01), Uredbe o podrobnejših pogojih
in merilih za dodeljevanje spodbud, po-
membnih za skladni regionalni razvoj (Ura-
dni list RS, št. 59/00 in 60/01), Pravilnika
o dodeljevanju regionalnih državnih pomo-
či ter regionalnih razvojnih spodbud lokal-
nim skupnostim in regionalnim razvojnim
agencijam (Uradni list RS, št. 108/02)

A. Razvojne naloge RRA
Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje razvoj-

nih nalog regionalnih razvojnih agencij v letu
2003, ki jih, v skladu s Pravilnikom o organi-
zaciji in pogojih za opravljanje nalog regio-
nalne razvojne agencije, le-te opravljajo v
okviru statistične regije:

– spremljanje, poročanje glede izvajanja
regionalnih razvojnih programov in projektov
neposrednih regionalnih spodbud,

– nadzor nad učinkovitostjo in namensko
porabo neposrednih regionalni spodbud,

– koordinacija dela lokalnih razvojnih or-
ganizacij, ki sodelujejo pri pripravi in izvaja-
nju regionalnih razvojnih programov,

– svetovanje in prijava projektov na razpi-
sih za dodeljevanje regionalnih razvojnih
spodbud ter določanja prioritet za prijavlje-
ne projekte,

– sodelovanje pri pripravi državnih raz-
vojnih dokumentov,
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– strokovno tehnična podpora delovanju
programskih odborov.

Pogoji in merila za dodelitev sredstev
Upravičenci do sredstev sofinanciranja

so regionalne razvojne agencije, ki opravlja-
jo razvojne naloge v skladu s Pravilnikom o
organizaciji in pogojih za opravljanje nalog
regionalnih razvojnih agencij. Pogoj za pri-
dobitev sofinanciranja je s sklepom o vpisu v
evidenco regionalnih razvojnih agencij pri-
dobljeni status regionalne razvojne agencije
ter sprejet letni poslovni načrt regionalne raz-
vojne agencije za leto 2003.

Upravičeni stroški izvajanja razvojnih na-
log regionalne razvojne agencije so stroški
dela, storitev in materiala. Upravičeni stroški
so sofinancirani v deležu 80%, vendar naj-
več do maksimalne vrednosti, določene na
naslednji način:

– za leto 2003:
– fiksni del v vrednosti 9,500.000 SIT,
– variabilni del je odvisen od števila ob-

čin na območju statistične regije (teža 25%),
števila neprofitnih razvojnih institucij na ravni
regije, ki jih koordinirajo in z njimi sodelujejo
(teža 25%) in sintezne oceno razvojnih mož-
nosti regije (možnosti za financiranje investi-
cij; dostop do informacij o tržišču in tehnolo-
giji, organizacija in management; kvaliteta živ-
ljenja v regiji; človeški faktor; obstoječa go-
spodarska struktura in infrastruktura; splošno
družbeno politično okolje) (teža 50%).

Višina sredstev
Za namen A. je v okviru proračunske po-

stavke Agencuije RS za regionalni razvoj
1316: Sofinanciranje RRA je predvidenih
skupaj okvirno 162 mio SIT, od tega okvirno
121 mio SIT v letu 2003, v letu 2004 okvir-
no 40 mio SIT.

B. Program sofinanciranja regionalnih
razvojnih programov regij A in B za leto 2003

Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje pripra-

ve in spremljanja izvajanja Programa sofi-
nanciranja RRPjev za leto 2003 v delu, ki se
nanaša na statistično regijo, za katero prija-
viteljica opravlja naloge RRA. Aktivnosti, ki
so predmet sofinanciranja so:

– priprava prioritetnih predlogov projek-
tov za leto 2003 v zahtevani vsebini in obliki,

– uskladitev le-teh v okviru regije vključ-
no s pripravo predloga za sejo programske-
ga odbora,

– usklajevanje projektnih predlogov s
strokovnimi službami pristojnih ministrstev,

– strokovno administrativna podpora lo-
kalnim skupnostim pri pridobivanju sogla-
sja Ministrstva za finance, kolikor je to po-
trebno,

– spremljanje in poročanje o izvajanju v
okviru celovitega informacijskega sistema
Agencije RS za regionalni razvoj.

Pogoji in merila za dodelitev sredstev
Upravičenci do sredstev sofinanciranja

so regionalne razvojne agencije, ki opravlja-
jo razvojne naloge v skladu s Pravilnikom o
organizaciji in pogojih za opravljanje nalog
regionalnih razvojnih agencij v statističnih re-
gijah A (razen regionalne razvojne agencije
za Zasavsko statistično regijo) ali B. Pogoj
za pridobitev sofinanciranja je s sklepom o
vpisu v evidenco regionalnih razvojnih agen-
cij pridobljeni status regionalne razvojne
agencije ter sprejet sprejet Program sofinan-
ciranja RRP za leto 2003, v katerega so

vključeni tudi projekti statistične regije, za
katero prijaviteljica opravlja naloge regional-
ne razvojne agencije.

Upravičeni stroški izvajanja razvojnih na-
log regionalne razvojne agencije so stroški
dela, storitev in materiala. Upravičeni stroški
so sofinancirani v deležu 80%, vendar naj-
več do 3% skupne vrednosti sredstev sofi-
nanciranja neposrednih regionalnih razvoj-
nih spodbud, dodeljenih statistični regiji za
leto 2003.

Višina sredstev
Za namen B. je v okviru proračunske po-

stavke Agencuije RS za regionalni razvoj
1316: Sofinanciranje RRA predvidenih sku-
paj okvirno 80 mio SIT, od tega okvirno
60 mio v letu 2003, 20 mio SIT v letu 2004.

Dokumentacija, potrebna za prijavo –
A. in B.

Za prijavo je potrebno predložiti:
– izpolnjen prijavni obrazec iz razpisne

dokumentacije;
– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji

(obrazec št. 1);
– sprejet in ustrezno strukturiran letni po-

slovni načrt regionalne razvojne agencije za
leto 2003;

– eventualne spremembe podatkov gle-
de na dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje nalog RRA, posredovana za vpis
v evidenco RRA oziroma izjava, da so vsi
podatki glede na posredovano stanje ob vpi-
su v evidenco regionalnih razvojnih agencij,
nespremenjeni;

– izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe
(obrazec št. 3);

– opredeljene pričakovane rezultate in
kazalce uspešnosti po posameznih nalogah
RRA (namen A.) ter načrt sodelovanja z lo-
kalnimi razvojnimi organizacijami v regiji (na-
men A. ter posebej namen B.).

Roki za porabo sredstev – A. in B.
Odobrena sredstva bo mogoče koristiti

na osnovi predloženih poročil (polletno, let-
no) o izvedenih aktivnostih, izdelano v skla-
du z obrazcem iz razpisne dokumentacije.

Skrajni rok za posredovanje prvega za-
htevka v deležu 75% na osnovi polletnega
poročila je 5. 9. 2003 oziroma 2004, skraj-
ni rok za posredovanje drugega zahtevka v
deležu 25% na osnovi letnega poročila pa
15. 1. 2004 oziroma 15. 1. 2005.

Če sredstva ne bi bila porabljena za na-
mene, za katere so bila dodeljena, ali bi se
sredstva kakorkoli odtujilo, ima Agencija pra-
vico zahtevati takojšnje vračilo sredstev v en-
kratnem znesku, v realni višini s pripadajoči-
mi zamudnimi obrestmi.

Prijava in razpisni rok – A. in B.
Prijavo s priloženo zahtevano dokumen-

tacijo regionalne razvojne agencije – pre-
jemnice (v primeru mrežno organizirane re-
gionalne razvojne agencije je prejemnica no-
silna organizacija) dostavijo v zaprti ovojnici
z oznako “Ne odpiraj – vloga – razpis za
sofinanciranje razvojnih nalog RRA” do 17. 7.
2003 do 12. ure. na naslov: Ministrstvo za
gospodarstvo, Agencija RS za regionalni raz-
voj, Kotnikova 28, Ljubljana.

Na ovojnici mora biti jasno naveden naziv
in naslov prijavitelja vloge. Vloga mora biti
napisana v slovenskem jeziku.

Odpiranje vlog – A. in B.
Odpiranje in ocenjevanje vlog bo opravi-

la strokovna komisija, imenovana z odločbo

št. 4012-8/2003-1 z dne 3. 6. 2003. Od-
piranje vlog bo 22. 7. 2003 ob 13. uri.

Izid javnega razpisa – A. in B.
Udeleženci razpisa bodo o rezultatih raz-

pisa obveščeni v 30 dneh od odpiranja vlog.
Kraj, čas in oseba, pri kateri se lahko

dvigne razpisna dokumentacija in pridobijo
informacije – A. in B.

Razpisna dokumentacija je od objave raz-
pisa na razpolago na spletnih straneh Agen-
cije RS za regionalni razvoj: www.sigov.si/arr.
Za dodatne informacije sta na razpolago:
mag. Mojca Šteblaj, Agencija RS za regional-
ni razvoj, tel. 01/478-37-63, e-mail:moj-
ca.steblaj@gov.si, mag. Igor Gabrenja, Agen-
cija RS za regionalni razvoj, tel.
01/478-37-55, e-mail: igor.gabrenja@gov.si.

Agencija RS za regionalni razvoj

Ob-96077
Neposredni proračunski uporabnik: Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za gospodar-
stvo, Agencija RS za regionalni razvoj, Kot-
nikova 28, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-36-70, faks 01/431-33-60.

Javni razpis
za spodbujanje investicij v malih in

srednje velikih podjetjih na območju
občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče,

Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob
Savi se izvaja na osnovi Proračuna
Republike Slovenije za leto 2003

(Ur. l. RS, št. 103/01 in 118/02), Zako-
na o izvrševanju proračuna Republike Slove-
nije za leto 2003 in 2004 (Ur. l. RS, št.
118/02), Zakona o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 in 110/02), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 47/03), Zakona o postopnem
zapiranju Rudnika Trbovlje – Hrastnik in raz-
vojnem prestrukturiranju regije (Ur. l. RS, št.
61/00 in 42/03), ter Programa ukrepov za
razvojno prestrukturiranje regije – Letni iz-
vedbeni program 2002 in 2003 (sprejeto na
78. seji Vlade RS dne 13. 6. 2002) in sklepa
Vlade RS, št. 030-03/2001-28 z dne 30. 4.
2003.

Predmet javnega razpisa
Sofinanciranje investicij malih in srednje

velikih podjetij v osnovna sredstva pri posta-
vitvi novega proizvodnega obrata, širitvi ob-
stoječega obrata ali začetku nove dejavno-
sti, ki pomeni temeljito spremembo proizvo-
da ali proizvodnega procesa v obstoječem
proizvodnem obratu (s pomočjo racionaliza-
cije, diverzifikacije ali modernizacije). Inve-
sticija se mora izvajati na območju občin Hra-
stnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Li-
tiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Investicije v osnovna sredstva v obliki na-
kupa proizvodnega obrata, ki se je zaprl ali
bi se zaprl, če ne bi bil prodan, so tudi lahko
predmet tega javnega razpisa, razen če pro-
izvodni obrat pripada podjetju v težavah.

Osnovni pogoji za kandidiranje na jav-
nem razpisu: na razpis se lahko prijavijo ma-
le in srednje velike gospodarske družbe in
samostojni podjetniki:

– ki so registrirane po Zakonu o gospo-
darskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98,
84/98, 6/99, 54/99, 36/00,45/01,
59/01 in 50/02),
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– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,

– nimajo neporavnanih obveznosti do dr-
žave,

– ne pridobivajo državne pomoči za po-
djetja v težavah in

– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99,
50/02 in 93/02),

– niso bili prejemniki sredstev iz javnega
razpisa za sofinanciranje investicij na obmo-
čju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče,
Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi
za leto 2002.

Mala oziroma srednje velika gospodar-
ska družba ali samostojni podjetnik mora re-
alizirati investicijo in odpreti nova delovna
mesta na območju občine Hrastnik, Laško,
Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali
Zagorje ob Savi.

Za dodelitev spodbud lahko kandidirajo
upravičenci s projekti, ki bodo odprli naj-
manj 2 novi delovni mesti v obdobju treh let
po zaključku investicije in katerih celotna in-
vesticijska vrednost je večja od 8,000.000
SIT in hkrati ne presega 30,000.000 SIT.
Povečanje števila delovnih mest se ugotavlja
kot neto povečanje v primerjavi s povpre-
čjem zadnjega leta.

Na razpis lahko upravičenci kandidirajo
tudi s posamezno (eno ali več) fazo investi-
cije (faza priprave ustreznih študij in projek-
tov, faza nakupa, komunalnega in infrastruk-
turnega opremljanja zemljišča, faza grad-
nje/nakupa objektov, faza nakupa strojev in
opreme ter nematerialnih investicij (patenti,
licence)), vendar pa mora skupna višina ce-
lotne investicije izpolnjevati prej opredeljene
kriterije.

Nova delovna mesta morajo biti odprta v
3 letih po zaključku investicije ob upošteva-
nju kriterija novih delovnih mest, ki se ugo-
tavlja na osnovi dodatnih delovnih mest v
primerjavi s celoletnim povprečjem zaposle-
nih v podjetju pred investicijo. Nova delovna
mesta morajo biti odprta na območju občine
Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri
Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi. Investicij-
ski projekti in novo odprta delovna mesta
morajo ostati na območju občin Hrastnik,
Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Tr-
bovlje ali Zagorje ob Savi vsaj 5 let.

Okvirna višina sredstev: višina nepovrat-
nih sredstev, ki bo na razpolago za sofinan-
ciranje projektov, znaša 50,000.000 SIT v
letu 2003. Sredstva bremenijo proračunsko
postavko 3550 ‘’Prestrukturiranje Zasavske
regije po ZPZRTH’’ proračuna RS za leto
2003.

Višina sofinanciranja je odvisna od izpol-
njevanja meril, vendar ne bo mogla preseči
55% upravičenih stroškov.

Obdobje, v katerem morajo biti porablje-
na sredstva: skrajni rok za posredovanje za-
htevkov s priloženimi dokazili je 15. 11.
2003.

Rok za predložitev vlog: 14. 7. 2003 do
12. ure.

Javni razpis bo odprt do 14. 7. 2003.
Popolna vloga, v skladu s prejetimi navodili,
mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo
za gospodarstvo, Agencija RS za regionalni
razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, do
vključno 14. 7. 2003 do 12. ure (velja pri-

spetje po pošti ali oddaja v tajništvo Mini-
strstva za gospodarstvo, Agencija RS za re-
gionalni razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana, naj-
kasneje do 14. 7. 2002 do 12. ure) v zaprti
ovojnici z navedbo “Ne odpiraj – Vloga –
Javni razpis investicije SME v Zasavju“ in s
polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.

Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ozi-
roma bodo nepravilno označene, komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju.

Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, finančni zahtevek za nepovratna sred-
stva pa mora biti prikazan v slovenskih tolar-
jih (SIT).

Datum odpiranja: 16. 7. 2003 v sejni
sobi Rožnik, št. 521, Agencija RS za re-
gionalni razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana, ob
10. uri.

Izločene bodo vloge, ki ne bodo vročene
pravočasno. Vloga je popolna, če predlaga-
telj do predpisanega roka za oddajo vlog v
javnem razpisu, predloži pravilno zapečate-
ne dokumente po naslednjem vrstnem redu:

– izpolnjena in podpisana izjava o strinja-
nju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 1);

– prijavni obrazec (obrazec št. 2);
– podatki o predlagatelju (obrazec št. 3)

in zahtevana priloga (Dokazilo o številu za-
poslenih);

– dispozicija projekta (obrazec št. 4) in
zahtevane priloge (bilance stanja in izkazi
poslovnega izida podjetja ali samostojnega
podjetnika, ki kandidira na razpis, za zadnja
tri leta (1999, 2000, 2001));

– izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe
(obrazec št. 5);

– registrski list iz sodnega registra za go-
spodarske družbe oziroma potrdilo o vpisu v
vpisnik samostojnih podjetnikov posamezni-
kov (DURS) za samostojne podjetnike, ki ne
sme biti starejše od 30 dni.

Strokovna komisija bo v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozvala tiste predlaga-
telje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih predlaga-
telji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo
strokovna komisija zavrgla.

Merila za ocenitev ponudb: popolne vlo-
ge bo ocenila strokovna komisija, imenova-
na s strani predstojnika agencije RS za regi-
onalni razvoj, na osnovi spodnjih meril. Pre-
dnost pri izboru za dodelitev nepovratnih
sredstev imajo investicijski projekti, ki dobijo
najvišjo oceno na podlagi meril za ugotavlja-
nje učinkov investicije.

Investicijski projekti bodo po doseženih
točkah razdeljeni v tri skupine:

Število točk Obrazložitev

0-50 Investicijski projekt ne dose-
ga mejnega števila točk in ni
upravičen do nepovratnih sred-
stev.

51-69 Investicijski projekt presega
mejno število točk in je upravi-
čen do nepovratnih sredstev le
v primeru, da bodo namenska
proračunska sredstva še na raz-
polago po zaprtju javnega razpi-
sa. Pri sofinanciranju stroškov
investicijskega projekta se do
porabe sredstev zagotovi so-
financiranje v višini 45% upra-
vičenih stroškov oziroma
1,500.000 SIT za odprto delov-

no mesto do vključno VI. stop-
nje izobrazbe ter 3,000.000 SIT
za odprto delovno mesto od VII.
in višje stopnje izobrazbe.

> 70 Investicijski projekt se ocenjuje
kot ustrezen. Sofinanciranje stro-
škov investicijskega projekta je
upravičeno, pri čemer se do po-
rabe sredstev zagotovi maksimal-
na stopnja sofinanciranja; to je
55% upravičenih stroškov oziro-
ma 2,000.000 SIT za odprto de-
lovno mesto do vključno VI. stop-
nje izobrazbe ter 3,500.000 SIT
za odprto delovno mesto od VII.
in višje stopnje izobrazbe.

Merilo Število točk

a. Reference investitorja 20
b. Število novih delovnih mest 20
c. Faznost in predvideni zaključek

investicije 20
d. Vpliv na okolje 10
e. Trajnostna naravnanost investicije 10
f. Delež visokih tehnologij v

investicijskem projektu 10
g. Razvojni učinki projekta v občinah

z razvojnimi problemi 10
Skupaj 100

Izid javnega razpisa: udeleženci razpisa
bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
45 dneh od odpiranja vlog.

Naslov službe in oseba, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo in do-
datne informacije: razpisno dokumentacijo v
slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevza-
mejo na Regionalnem centru za razvoj
d.o.o., Cesta zmage 35b, Zagorje ob Savi
(tel. 03/56-60-509,) vsak delovni dan med
9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se
lahko posreduje tudi po elektronski pošti,
če podjetje na e-mail: info@rcr-zasavje.si po-
sreduje prošnjo za dvig razpisne dokumen-
tacije. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na internet naslovu www.sigov.si/arr.

Dodatne informacije so na voljo vsak dan
med 9. in 12. uro, kontaktni osebi: mag. To-
maž Kukovica na Agenciji RS za regionalni
razvoj (tel. 01/478-37-77, e-mail: Tomaz.Ku-
kovica@gov.si) in Romana Butolen na Regio-
nalnem centru za razvoj d.o.o. (tel.
03/56-60-509, e-mail: Romana.Buto-
len@rcr-zasavje.si).

Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

Ministrstvo za gospodarstvo,
Agencija RS za regionalni razvoj

Št. 3351-6/2003-48 Ob-96047

Izbran izvajalec
za opravljanje storitev in dobavljanje
blaga pri objavljanju pomembnejših

javnih dokumentov Ministrstva za
informacijsko družbo DTP2003-1,

št. 3351-6/2003
1. Ime oziroma naziv in sedež ponud-

nika: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Tržaška 21, 1508 Ljubljana.

2. Datum izbire: 26. 3. 2003.

Število točk Obrazložitev
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3. Vrsta in obseg storitev: izvajalec bo na
osnovi JNMV DTP2003-1 za naročnika
opravljal storitve v obliki izdelave publikacij
in dobavljal blago na osnovi predhodnega
naročila s strani naročnika.

4. Merila za dodelitev naročila: popolne
vloge je ocenila strokovna komisija, ki so jo
sestavljali strokovni sodelavci ministrstva na
osnovi naslednjih meril:

a) cena, 0 do 80 točk,
b) časovni dejavnik (potreben za izdelavo

publikacije). 0 do 20 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Laserprint grafika d.o.o.,
Ljubljana, Gosposvetska 13.

6. Pogodbena vrednost: 12,000.000 SIT
z vključenim DDV.

7. Število prejetih ponudb: 12 ponudb.
8. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

2,878.800 SIT, 839.000 SIT.
9. Datum in številka objave razpisa prve

faze omenjenega postopka: Uradni list RS,
št. 24 z dne 7. 3. 2003.

Ministrstvo za informacijsko družbo

Št. 6563/03 Ob-96027

Javni razpis
za podelitev pravice za izkoriščanje

gozdov
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč in

gozdov Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,

Ljubljana, tel. 01/434-11-00, faks
01/436-12-28.

3. Predmet: podelitev pravice za izkori-
ščanje gozdov v lasti RS za gozdnogospo-
darsko območje Ljubljana.

4. Kraj: ponudniki se lahko prijavijo le za
celotno območje.

5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-
nudniki: pogoji so podrobno navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: merila so navedena v razpisni do-
kumentaciji.

7. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do
izteka roka za oddajo ponudb v vložišču
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Du-
najska c. 58, Ljubljana, vsak delavnik med
8. in 12. uro.

8. Rok za predložitev ponudbe: do 30. 6.
2003 do 11. ure.

9. Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Sklad kmetijskih zemljišč in goz-
dov RS, Dunajska c. 58, 1000 Ljubljana,
vložišče. Zapečatene kuverte morajo biti na
prednji strani označene z naslovom naroč-
nika in pripisom “Ne odpiraj, ponudba za
javni razpis št. 6563/03“, na hrbtni strani
pa morajo biti navedena firma in sedež po-
nudnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo 30. 6. 2003 ob 12. uri
v sejni sobi Sklada KZG RS, Dunajska 58,
Ljubljana.

11. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba: najmanj do 10. 8. 2003.

12. Druge informacije: podrobnejše in-
formacije o lokacijah delovišč dobite pri goz-
darskem upravitelju Sklada (Franc Pogač-
nik, tel. 031/798-183).

Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS

Št. 25/03 Ob-96028
Na podlagi sklepa sveta zavoda, z dne 9.

junija 2003, objavlja Zavod za šport Slovenije

javni razpis
za sofinanciranje projektov

spodbujanja, uporabe in razširjanja
elektronskega poslovanja v športnih

organizacijah v letu 2003
I. Ime in sedež naročnika razpisa: Zavod

za šport Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljub-
ljana.

II. Predmet razpisa
S tem razpisom vabimo k oddaji predlo-

gov projektov za sofinanciranje informacij-
ske infrastrukture športnih zvez in zavodov,
ki delujejo na nacionalni in lokalni ravni. Za-
vod za šport Slovenije bo sofinanciral do-
stop do interneta, nakup strojne in program-
ske opreme ter računalniška usposabljanja
administrativnih delavcev, zaposlenih v ome-
njenih športnih organizacijah.

III. Višina in namen sredstev
V skladu s sklepom sveta Zavoda za

šport Slovenije, sprejetim na seji dne 9.
junija 2003, znaša višina razpoložljivih sred-
stev 10,000.000 SIT. Zavod bo sofinanci-
ral projekte do 40% od celotne vrednosti
projekta.

Sredstva se namenijo za projekte zvez in
zavodov na nacionalni in lokalni ravni, kate-
rih cilj je vzpostavitev ustrezne informacijske
infrastrukture, pospeševanje uporabe elek-
tronskega poslovanja ter izboljšanja računal-
niške pismenosti administrativnih delavcev,
zaposlenih v športnih zvezah in zavodih.
Sredstva se bodo glede na namen razdelila
v naslednjem razmerju:

– do 30% od razpoložljivih sredstev za
dostop do interneta,

– do 60% od razpoložljivih sredstev za
nakup strojne in programske opreme,

– do 10% od razpoložljivih sredstev za
računalniška usposabljanja administratitvnih
delavcev.

IV. Pogoji
Sredstva po tem razpisu lahko pridobijo

prosilci, ki imajo status nacionalne panožne
športne zveze, nacionalne športne zveze,
občinske športne zveze, medobčinske špor-
tne zveze in javnih zavodov za šport.

V. Merila za izbor
Sredstva se bodo prosilcem dodeljevala

na podlagi naslednjih meril:
1. odgovorna oseba za informatiko šport-

ne organizacije (vrednost merila do 20 točk),
2. število zaposlenih (redno ali honorar-

no) v administraciji zveze (vrednost merila
do 20 točk),

3. uporaba spletnih aplikacij ŠPiC, za
elektronsko poslovanje (vrednost merila do
30 točk),

4. kakovost vsebine projekta z naslovom
“spodbujanje, uporabe in razširjanja elek-
tronskega poslovanja v športnih organizaci-
jah”, v kateri bo organizacija jasno opredeli-
la cilje in aktivnosti za pospeševanje upora-
be in razširjanja elektronskega poslovanja
med članicami zveze (vrednost merila do
30 točk).

Finančna sredstva bodo športnim orga-
nizacijam razdeljena sorazmerno, glede na
doseženo število točk po merilih.

VI. Prijava na razpis mora vsebovati izpol-
njen, podpisan in ožigosan razpisni obrazec

za prijavo na razpis. Upoštevani bodo le tisti
prejeti razpisni obrazci, ki bodo izpolnjeni s
pomočjo spletne aplikacije “Razpis ŠPiC
2003”, dostopne na spletni strani www.spic.si.
Razpisna komisija bo upoštevala samo tiste
prijave, ki bodo poleg drugih podatkov iz obraz-
ca vsebovale tudi vsebino projekta.

VII. Oddaja prijave
Prijava na razpis mora biti oddana v zapr-

ti ovojnici z navedbo točnega naslova prijavi-
telja in oznako: “Sofinanciranje projektov
spodbujanja, uporabe in razširjanja elektron-
skega poslovanja v športnih organizacijah v
letu 2003” in napisom: “Ne odpiraj – prijava
na javni razpis”.

Prosilci lahko oddajo prijavo na sedežu
zavoda ali pošljejo na naslov: Zavod za šport
Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana.

VIII. Rok za oddajo prijav
Rok za oddajo prijav je 31 dni po tej ob-

javi. Šteje se, da je prijava prispela pravoča-
sno, če je bila oddana zadnji dan roka za
oddajo prijav, 14. julija 2003 do 12. ure, na
sedežu Zavoda za šport Slovenije, ali na poš-
ti s priporočeno pošiljko.

IX. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo v sredo, 16. julija

2003 ob 12. uri v prostorih Zavoda za šport
Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

Ponudnike bomo obvestili o izidu javnega
razpisa v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.

X. Pogodba o izplačilu dodeljenih sred-
stev

Z izbranimi prosilci bo Zavod za šport
Slovenije sklenil pogodbo o višini sofinanci-
ranja.

XI. Namenska poraba sredstev
Dobitnik sredstev mora najkasneje do

30. 11. 2003 z računi izkazati namensko
porabo sredstev. V primeru, da sredstva ni-
so porabljena namensko in v predpisanem
roku, je prejemnik sredstev dolžan sredstva
vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dne prejema do dne vračila.

XII. Razpisna dokumentacija
Z dnem objave tega razpisa bo javni raz-

pis in prijavni obrazec dostopen na spletni
strani Zavoda za šport Slovenije
www.spic.si. Dodatne informacije oziroma
pojasnila v zvezi z izpolnjevanjem razpisne-
ga obrazca lahko zainteresirani dobijo na Za-
vodu za šport Slovenije, tel. 01/230-60-66.

Zavod za šport Slovenije

Št. 002/2003 Ob-95831
Na podlagi 6. člena Zakona o spremem-

bah in dopolnitvah zakona o RTV Slovenija –
ZRTVS-C (Ur. l. RS, št. 79/01) objavljamo

javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih

producentov
1. Naročnik, poštni naslov: RTV Sloveni-

ja, javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

2. Opis predmeta javnega razpisa: hu-
moristična nanizanka – 10 oddaj po 25 mi-
nut.

3. Navedba posamičnih delov javnega
razpisa, če se lahko ponudniki potegujejo
tudi samo za del predmeta javnega razpisa:
ponuditi je potrebno celoto.
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4. Datum pričetka in dokončanja izvedbe
predmeta javnega razpisa: od podpisa po-
godbe (predvidoma avgust 2003) do najka-
sneje 31. 1. 2004.

5. Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletni strani RTV SLO – www.rtv-
slo.si/razpisi na podstrani Javni razpisi za
avdiovizualna dela pod oznako Javni razpis
AV 002/2003. Razpisna dokumentacija v
tiskani verziji bo na razpolago za 6.000 SIT
z vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu na št. 00 386 1 475
2186, služba za komercialne zadeve in jav-
na naročila in na podlagi dokazila o vplačilu.
Spletna verzija razpisne dokumentacije, pri-
dobljena preko interneta, je brezplačna. Na-
čin plačila je negotovinski, na podračun EZR
pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podra-
čuna: 01100-6030355106, sklic na števil-
ko 00-51-634-566 z oznako predmeta pla-
čila (AV RTV 002/2003) in z navedbo dav-
čne številke in sedeža podjetja.

6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumen-
tacijo – e-mail: tanja.princic@rtvslo.si.

7. Polni naslov, datum in ura, kam in do
kdaj je potrebno predložiti ponudbo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s
pripisom “Ne odpiraj – ponudba za javni raz-
pis z oznako AV 002/2003 – humoristična
nanizanka 10 oddaj po 25 minut“. Ponudbo
je potrebno predložiti najkasneje do 7. 7.
2003 do 10. ure v vložišče RTV Slovenija.

8. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: po razpisni dokumen-
taciji.

9. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti po-
nudnik, ki mu bo dodeljena izvedba pred-
meta javnega razpisa: podpis pogodbe po
vzorcu pogodbe.

10. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika/ov in finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora/jo izpolnjevati
ponudnik/i: po razpisni dokumentaciji.

11. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: od vročitve
sklepa o izbiri najprimernejšega ponudnika.

12. Merila za dodelitev naročila: po raz-
pisni dokumentaciji.

13. Druge informacije o javnem razpisu:
po razpisni dokumentaciji.

RTV Slovenija
Javni zavod

Št. 23/03 Ob-95987
Javno podjetje Energetika Ljubljana

d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za prodajo telefonske opreme z

zbiranjem ponudb
Predmet prodaje so:
1. Telefonski centrali ISDN Bosch Tele-

norma Integral 333 in Integral 332;
2. 6 kosov telefonski aparat ISDN Bosch

Integral TH 13;
3. 72 kosov telefonski aparat ISDN

Bosch Integral TS 13;
4. 216 kosov telefonski aparat Pana-

sonic;
5. 10 kosov telefonski aparat Eta;
(v nadaljevanju oprema).
Telefonska centrala ISDN Bosch Telenor-

ma Integral 333, letnik 1995 ima integrirani
prenos podatkov in govora in več kot 200

različnih funkcij, ki se lahko med seboj kom-
binirajo. Ima 8 analognih javnih prenosni-
kov (DEK/MFC) in 60 digitalnih kanalov za
povezavo na javno telekomunikacijsko
omrežje; 176 analognih in 64 digitalnih in-
ternih telefonskih priključkov ter 30 preč-
nih zvez za povezavo komunikacijskih si-
stemov. Kapaciteta centrale je 576 priključ-
nih točk (naročniških, javnih priključkov,
prečnih zvez, itd.).

Telefonska centrala ISDN Bosch Telenor-
ma Integral 332, letnik 1995 ima integrirani
prenos podatkov in govora in več kot 200
različnih funkcij, ki se lahko med seboj kom-
binirajo. Ima 8 analognih javnih prenosnikov
(DEK/MFC) in 30 digitalnih kanalov za pove-
zavo na javno telekomunikacijsko omrežje;
176 analognih in 48 digitalnih internih tele-
fonskih priključkov ter 30 prečnih zvez za po-
vezavo komunikacijskih sistemov. Kapaciteta
centrale je 320 priključnih točk (naročniških,
javnih priključkov, prečnih zvez, itd.).

Pogoji razpisa:
1. Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe, ki morajo predložiti naslednje
dokumente:

– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu;
– pravne osebe: celotni izpisek iz vpisa v

sodni register, ki ne sme biti starejši od
30 dni od datuma prispetja ponudb v vloži-
šče naročnika, navedenega v 4. točki tega
razpisa, izpolnjen obrazec BON-1/P;

– samostojni podjetniki: izpis iz vpisnika
samostojnih podjetnikov pri DURS – prigla-
sitveni list, ki ne sme biti starejši od 30 dni
od datuma prispetja ponudb v vložišče
naročnika, navedenega v 4. točki tega
razpisa.

2. Vsa oprema, ki je predmet tega razpi-
sa, se prodaja v celoti po seznamu št. 1.
Izhodiščne cene za opremo so določene v
seznamu št. 1, ki ga zainteresirani ponud-
niki lahko dobijo pri prodajalcu na naslovu:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70, Ljubljana, 2. nadstropje, so-
ba 211, Silvester Koren, tel. 01/588-97-63,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: sil-
vester.koren@energetika-lj.si; in sicer vsak
delovni dan med 8. in 13. uro.

3. Pisna ponudba, ki jo ponudnik pripravi
sam, mora vsebovati splošne podatke o po-
nudniku (ime in priimek fizične osebe oziro-
ma podjetja, naslov, davčno številko, matič-
no številko, kontaktno osebo in njene podat-
ke), ponujeno kupnino, upoštevaje, da vse
stroške, povezane s predmetom kupopro-
daje, plača kupec, ter način in rok plačila.

4. Pisne ponudbe morajo prispeti v
vložišče Javnega podjetja Energetika Ljub-
ljana d.o.o. Verovškova 70, p.p. 2374,
1001 Ljubljana, najkasneje do 4. 7. 2003
do 9. ure v zaprti ovojnici, z oznako:

 
“Ne

odpiraj – Ponudba telefonska oprema, št.
PSP-23/03 P.”

5. Odpiranje ponudb in izbor najugodnej-
šega ponudnika bo komisijsko.

6. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev
za opremo, ki je naprodaj po sistemu “vide-
no – kupljeno.“

7. Kupec s sodelovanjem pri javnem zbi-
ranju ponudb potrjuje, da je seznanjen s sta-
njem opreme in se odreka zahtevkom iz na-
slova stvarnih napak.

8. Lastninska pravica se prenese na kup-
ca po plačilu celotne kupnine.

9. Najugodnejšega ponudnika bo komi-
sija izbrala v roku 30 dni po končanem zbi-
ranju ponudb.

10. Lastnik si pridržuje pravico, da lahko
kadar koli odstopi od nameravane prodaje in
ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od
ponudnikov.

11. Ogled opreme je možen na podlagi
predhodnega dogovora s kontaktno osebo
Vitalom Hribarjem na tel. 01/588-97-60,
vsak delovni dan med 8. in 13. uro.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-96033
INTER-ES, d.o.o., Trg svobode 19, 5213

Kanal, objavlja

razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje

strokovne šole:
A) program komercialist za naslednja

predmetna področja: strokovna terminolo-
gija v tujem jeziku (an, nem, ital), poslovno
komuniciranje, poslovodenje, poslovna
matematika s statistiko, informatika v ko-
mercialnem poslovanju, trgovinsko poslo-
vanje, gospodarsko pravo, organizacija in
logistika poslovanja, podjetništvo, kultura
podjetja.

B) program promet: proge in progovne
naprave v železniškem prometu, signalno
varnostne in telekomunikacijske naprave,
vlečna in transportna sredstva v železniškem
prometu, trženje in komercialno poslovanje
(za vse tri module).

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa četrti odstavek 96. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izo-
braževanja (Ur. l. RS, št. 14/03). Za ustrez-
no izobrazbo se smatra izobrazbo, ki jo:

A) za program komercialist določa Odred-
ba o smeri strokovne izobrazbe predavate-
ljev in drugih strokovnih delavcev v progra-
mu za pridobitev višje strokovne izobrazbe
komercialist (Ur. l. RS, št. 1/00),

B) za program promet Odredba o izo-
brazbi predavateljev in drugih strokovnih de-
lavcev v programu za pridobitev višje stro-
kovne izobrazbe promet (Ur. l. RS, št.
72/01) in Pravilnik o spremembi odredbe
o izobrazbi predavateljev in drugih strokov-
nih delavcev v programu za pridobitev višje
strokovne izobrazbe promet (Ur. l. RS, št.
15/03).

Kriterije za določitev vidnih dosežkov na
strokovnem področju za pridobitev naziva
predavatelj višje šole je sprejel Strokovni
svet RS za poklicno in strokovno izobra-
ževanje in so objavljeni v Uradnem listi RS,
št. 72/01.

Prijavo, kateri priložite življenjepis in do-
kazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev,
pošljite v 8 dneh na naslov INTER.ES, Po-
slovna enota Ljubljana, Cesta na Brdo 49,
1000 Ljubljana, s pripisom “prijava na
razpis“.

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
INTER-ES, d.o.o.

Ob-95863
Na podlagi 8. člena Pravilnika o dode-

ljevanju državnih pomoči za programe kme-
tijstva v Občini Krško, Pravilnika o namenu,
načinu in virih financiranja kmetijstva v Ob-
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čini Krško (Ur. l. RS, št. 48/03), sprejete-
ga Odloka o proračunu Občine Krško (Ur.
l. RS, št. 28/03), objavlja Občina Krško,
CKŽ 14, 8270 Krško

javni razpis
o dodelitvi sredstev za finančne

intervencije ohranjanja in razvoja
kmetijstva v Občini Krško v letu 2003

Neposredni proračunski uporabnik: Ob-
čina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev

sredstev za finančne intervencije ohranjanja
in razvoja kmetijstva v Občini Krško, od za-
ključka lanskoletnih razpisov, do zaključka
letošnjega razpisa za namene:

1. Razvojno investicijski programi, v viši-
ni 57,000.000 SIT.

A) Sofinanciranje urejanja kmetijskih zem-
ljišč na kmetijah.

B) Sofinanciranje naprave pašnikov na
kmetijah.

C) Nadomestilo stroškov za nakup ali za-
menjavo kmetijskih zemljišč.

D) Sofinanciranje analize zemlje in krme.
E) Sofinanciranje zdravljenja čebeljih dru-

žin proti kužni bolezni - varoja.
F) Sofinanciranje umetnega osemenje-

vanja krav, telic svinj; naravni pripust kobil
iz kmečke reje in zavarovanje plemenskih
žrebcev.

G) Preprečevanje zaraščanja kmetijskih
površin.

H) Sofinanciranje programov integrirane-
ga in ekološkega kmetovanja.

I) Sofinanciranje investicijskih vlaganj v
rastlinsko in živinorejsko pridelavo in pre-
delavo.

J) Sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji.

K) Sofinanciranje prevoza mleka.
2. Izobraževalni programi, v višini

5,500.000 SIT.
A) Sofinanciranje programov društev na

področju kmetijstva, v višini 2,000.000 SIT.
B) Sofinanciranje programov izobraževa-

nja kmetov in kmetic ter podpora mladim
prevzemnikom kmetij, v višini 3,500.000
SIT.

II. Upravičenci do sredstev po tem raz-
pisu

Za programe 1:
Upravičenci do sredstev po tem razpisu

so fizične osebe, oziroma kmetje, ki oprav-
ljajo kmetijsko dejavnost na kmetiji v Občini
Krško, imajo v lasti najmanj 1,0 ha primerlji-
vih kmetijskih površin, imajo stalno prebivali-
šče v Občini Krško in investirajo na območju
Občine Krško.

Zahtevek za sredstva vlagajo upravičenci
iz prejšnjega odstavka v svojem imenu ali
njihovi pooblaščenci za njihov račun.

Sredstva se dodeljujejo kot subvencije,
pomoči le enkrat za posamezne namene v
skladu z javnim razpisom.

Za programe 2:
A) vlagatelji za sredstva po tem razpisu

so društva, ki združujejo kmetijske pridelo-
valce na območju Občine Krško in s sede-
žem v Občini Krško.

B) Vlagatelji za sredstva po tem razpisu
so lahko fizične osebe, s stalnim prebivali-
ščem v Občini Krško:

– (kmetje ali kmetice), ki z dokazili doka-
zujejo plačila honorarjev predavateljem pre-
davanj ali izobraževalnih tečajev,

– podpora mladim prevzemnikom kmetij,
ki se izobražujejo po programu poklicnega,
srednješolskega, višješolskega, visoko stro-
kovnega ali univerzitetnega programa kme-
tijske smeri.

Upravičenec mora v skladu z javnim raz-
pisom podati izjavo, da za določen namen ni
prejel nobene finančne pomoči iz državne-
ga proračuna ali mednarodnih virov, oziroma
v primeru, da je za isti namen pridobil sred-
stva, to izkazuje o višini že prejetih sredstev.

III. Programi, upravičenci, pogoji in viši-
na sofinanciranja ter upravičeni stroški za
dodelitev sredstev

Programi 1:
A) Sofinanciranje urejanja kmetijskih zem-

ljišč na kmetijah
Namen izvajanja malih agromelioracijskih

posegov je zagotavljanje izboljšave rodovit-
nosti zemljišč ali pa ohranjajo nivo urejeno-
sti določenih kmetijskih zemljišč, za poveča-
nje kmetijske pridelave glede na zahtevnost
del v stopnjah.

Upravičenci do sredstev so lastniki ali na-
jemniki kmetijskih zemljišč, ki so na svojih
kmetijskih zemljiščih izvedli v tekočem letu
male agromelioracijske posege na površini
min 0,20 ha in to dokazujejo s posestnim
listom in zapisom območnega kmetijskega
svetovalca.

Višina pomoči: male agromelioracije gle-
de na zahtevnost del v stopnjah:

I. stopnja (najmanj zahtevni poseg-plani-
ranje v ravninskih območjih, odvodnjavanje,
drenaže), v višini do 100.000 SIT/ha;

II. stopnja (zahtevnejši poseg v višinskih
območjih; krčenje zarasti, planiranje, odvoz
kamenja, navoz zemlje), v višini do 150.000
SIT/ha;

III. stopnja (najzahtevnejši posegi v gor-
sko višinskih območjih; krčenje zarasti, iz-
kop in odvoz skal in kamenja, navoz zemlje,
planiranje), v višini do 200.000 SIT/ha;

IV. stopnja agromelioracijska dela pri
obnovi trajnih nasadov (krčenje zarasti, iz-
kop in odvoz panjev in kamenja, navoz zem-
lje, globoko oranje), v višini do 300.000
SIT/ha.

Zahtevana dokumentacija: pravilno in po-
polno izpolnjen obrazec; zapis območnega
svetovalca KSS Krško o izvedbi del po posa-
meznih stopnjah; posestni list; kopijo kata-
strskega načrta s šrafirano parcelo in podčr-
tano parcelno številko, na kateri poteka ma-
la agromelioracija; račun o izvedbi priprav-
ljalnih del; nakupu drenažnih cevi in odločba
napovedi obnove vinogradov.

B) Sofinanciranje naprave pašnikov na
kmetijah

Namen ukrepa je preprečevanje zarašče-
nosti kmetijskih površin in spodbujanje reje
živali na prostem.

Upravičenci do sredstev so kmetje, ki so
svoja zemljišča v tekočem letu uredili za na-
men paše govedi, konjev in drobnice, oziro-
ma izgradili in pregradili na pašne čredinke
s stalno električno ograjo na min. 0,5 ha
kmetijskih površin in na obstoječem obmo-
čju niso napravili pašnika min. pet let.

Upravičeni stroški predstavljajo stroški
nakupa kolov, žice, pašni aparati in izolirnih
elementov:

– pašniki za govedo in konje, v višini do
50.000 SIT/ha;

– pašniki za drobnico, v višini do 55.000
SIT/ha.

Zahtevana dokumentacija: pravilno in po-
polno izpolnjen obrazec; posestni list in ali
najemna pogodba; kopijo katastrskega na-
črta s šrafirano parcelo in podčrtano parcel-
no številko, na kateri poteka pašnik ter načrt
pašnika s tehničnimi rešitvami, popisom del
in materialom podpisan s strani območnega
svetovalca; račun o nakupu materiala za na-
pravo pašnika.

C) Nadomestilo stroškov za nakup ali za-
menjavo kmetijskih zemljišč

Namen ukrepa je nadomestilo stroškov
za nakup kmetijskih zemljišč ali menjavo le
teh, ki so izven komasacijskega območja, z
namenom zaokroževanja in povečevanja
kmetijskih zemljišč

Upravičenci: do sredstev so upravičeni
kmetje, ki so v tekočem letu izvedli nakup
kmetijskih zemljišč in ali menjavo. Pri naku-
pu ali zamenjavi kmetijskih zemljišč mora biti
investitor že lastnik najmanj 3 ha kmetijskih
zemljišč, to dokazuje s posestnim listom in
ne sme odtujiti teh zemljišč še najmanj 10
let po prejemu sredstev. Upravičenec mora
zagotoviti delovno mesto na kmetiji, kar do-
kazuje s potrdilom o kmečkem zavarovanju.

Upravičeni stroški so stroški sofinancira-
nja zaokroževanja kmetijskih zemljišč in
predstavljajo stroške notarskih storitev, stro-
ške vpisa v ZK in drugi pravni stroški, ki so
predmet nakupa ali zamenjave kmetijskih
zemljišč do 100% upravičenih stroškov, ven-
dar največ v višini do 200.000 SIT/upravi-
čenca.

Zahtevana dokumentacija: pravilno in
popolno izpolnjen obrazec, posestni list;
overjeno kupoprodajno pogodbo; potrdilo
o kmečkem zavarovanju pri nakupu zem-
ljišč; pogodbo o menjavi kmetijskih zem-
ljišč, overjeno pri notarju in dokazila o pla-
čanih stroških.

D) Sofinanciranje analize zemlje in krme.
Namen sofinanciranja analize je ohranja-

ti kvaliteto kmetijskih zemljišč, ekonomične
in optimalne uporabe in izrabe dodanih hra-
nil ter izboljšanje zdravje potrošnikov. Ukrepi
so naravnani v trajnostno in okolju prijazno
kmetovanje z upoštevanjem načrtnega gno-
jenja in varstva rastlin ter zmanjšanje one-
snaženosti tal in okolja.

Upravičenci so fizične osebe-kmetje, ki
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, ki jim
kmetijska dejavnost pomeni glavni ali dopol-
nilni vir dohodka.

Upravičeni stroški so stroški analiz, ki jih
izvajajo za to pooblaščene organizacije, v
višini do 50% stroškov analiz.

Zahtevana dokumentacija: pravilno in
popolno izpolnjen obrazec; račun o plača-
ni storitvi.

E) Sofinanciranje zdravljenja čebeljih dru-
žin proti kužni bolezni - varoja.

Namen sofinanciranja je zatiranje bolez-
ni in zajedalcev čebeljih družin.

Upravičenci so čebelarji včlanjeni v Če-
belarsko zvezo Krško, ki imajo najmanj 10
panjev čebel, ali Čebelarska zveza v imenu
čebelarjev, kar dokazuje s podpisi čebe-
larjev.

Upravičeni stroški so stroški zdravljenja
čebeljih družin, kar dokazujejo z računi v
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višini do 50% upravičenih stroškov uporab-
ljenega zdravila.

Zahtevana dokumentacija: pravilno in po-
polno izpolnjen obrazec; račun o nakupu
zdravil.

F) Sofinanciranje umetnega osemenje-
vanja krav, telic svinj, naravni pripust kobil
iz kmečke reje in zavarovanje plemenskih
žrebcev

Namen ukrepa je izboljšanje genetskega
potenciala domačih živali, preprečevanje in-
bridinga in večanje biotske raznovrstnosti v
živinoreji, spodbujati razvoj konjereje in za-
varovanje plemenjakov.

Upravičenci so kmetje, ki opravljajo kme-
tijsko dejavnost in redijo plemensko živino,
pooblaščen skrbnik plemenskega žrebca, ki
izvaja pripust kobil pod priznane plemenske
žrebce in rejec kobil hladnokrvne pasme ter
rejci plemenskih konj, ki izvajajo dejavnost
pripustne postaje.

Upravičeni stroški: so stroški doze prve
osemenitve, v višini do 50% izkazanih raču-
nov; stroški naravnega pripusta v višini do
50% stroškov na podlagi izkazanega potrdi-
la; stroški zavarovanja plemenskega žrebca
hladnokrvne pasme v višini do 50% stroškov
zavarovanja.

Zahtevana dokumentacija:
– pravilno in popolno izpolnjen obrazec,
– kopije pripustnih listov,
– računi za nakup semena, oziroma potr-

dilo o osemenitvi,
– dokazilo o poreklu živali, potrdilo se-

lekcijske službe,
– potrdilo o plačani zavarovalnini.
G) Preprečevanje zaraščanja kmetijskih

površin
Namen ukrepa je preprečevanje zarašče-

nosti, varovanje okolja, s poudarkom na ob-
močjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost ter trženje kvalitetnih kmetijskih
produktov.

Upravičenci so rejci telet, konj in drobni-
ce na območju Občine Krško.

Pogoji za pridobitev pomoči:
– kmetija mora imeti najmanj 1 ha krmnih

površin; trajnega travinja in pašnikov,
– obtežba zajema 0,2 do 1,8 GVŽ (gla-

va velike živine)/ha kmetijskih zemljišč v
uporabi,

– lastna pridelava osnovne krme in njena
poraba na kmetiji,

– minimalni stalež živali na posamezni
kmetiji namenjenih prireji mesa ali vzreji ple-
menskih živali v tekočem letu mora biti:

1,5 GVŽ v nižinskem območju; 1,2 GVŽ
v hribovitem območju in 0,9 GVŽ v višin-
skem območju (1 tele za nadaljnjo rejo je
0,3 GVŽ; 1 žrebe je 0,5 GVŽ; 1 plemenska
koza ali ovca je 0,15 GVŽ).

Upravičeni stroški: so stroški reje živali
za prirejo mesa:

– nižinsko območje v višini do 45.000
SIT/GVŽ,

– hribovito območje v višini do 55.000
SIT/GVŽ,

– višinsko območje v višini do 65.000
SIT/GVŽ.

Zahtevana dokumentacija: pravilno in po-
polno izpolnjen obrazec; kopijo potnega li-
sta ali izpis iz registra “seznam živali pri imet-
niku“ za teleta, kopijo poročila o žrebitvi,
kopijo potrdila o številkah in staležu plemen-
skih ovc ali koz v hlevu.

H) Sofinanciranje programov integrirane-
ga in ekološkega kmetovanja

Namen je sofinanciranje stroškov kontro-
le integrirane pridelave sadja in zelenjave in
ekološkega kmetovanja.

Upravičenci so kmetje, ki so vključeni v
integrirano pridelavo sadja in zelenjave in
ekološko kmetovanje in to dokazujejo s potr-
dilom ali s certifikatom in imajo v obdelavi
najmanj 0,30 ha kmetijskih površin.

Upravičeni stroški so stroški kontrole za
to pooblaščenih inštitucij v višini do 100%
stroškov kontrole na podlagi izkazanih ra-
čunov.

Zahtevana dokumentacija:
– pravilno in popolno izpolnjen obrazec;
– račun o plačanih stroških kontrole.
I) Sofinanciranje investicijskih vlaganj v

rastlinski in živinorejski pridelavi in predelavi
Namen ukrepov je sofinanciranje stro-

škov izdelave projektne dokumentacije ter
sofinanciranje stroškov pridobivanja dovo-
ljenj za gradnjo gospodarskih objektov za
rejo živali, skladiščenje ter za predelavo sa-
dja in zelenjave in sofinanciranje stroškov
poslovnega načrta za kmetijo, sofinancira-
nje dokumentacije za pridobitev dovoljenj za
izkoriščanje vodnih virov v primeru postavi-
tve malih namakalnih sistemov in proti toč-
nih sistemov, sofinanciranje gradnje gospo-
darskih in pomožnih objektov, ki služijo kme-
tijski dejavnosti; sofinanciranje nakupa hlev-
ske in druge opreme za potrebe v živinorejski
pridelavi in predelavi, sofinanciranje kletar-
ske opreme, hladilnih sistemov, nakup spe-
cialne mehanizacije, stroškov postavitve po-
kritih površin v zelenjadarski pridelavi in opre-
mo za ogrevanje in namakanje v pokritih po-
vršinah. Nakup in postavitev steklenjakov ali
plastenjakov ali tunelov na površini min. 0,20
ha. Izključena so vlečna vozila in posode za
shranjevanje vina, soka in kisa.

Upravičenci: so fizične osebe na obmo-
čju Občine Krško.

Upravičeni stroški: sofinancira se do 40%
upravičenih stroškov gradbenega materiala,
hlevske opreme, kletarske opreme, hladil-
nih sistemov, stroškov postavitve pokritih po-
vršin v zelenjadarski pridelavi in opreme za
ogrevanje in namakanje v pokritih površinah,
nakupa specialne mehanizacije in do 50%
na območjih z omejenimi dejavniki pridelo-
vanja. V primeru, da je vlagatelj mladi kmet
se navedeni stopnji upravičenih stroškov po-
večata za 5%. Upravičeni stroški se izkazu-
jejo na osnovi predloženih plačanih računov.

Sofinancirajo se tudi stroški izdelave pro-
jektne dokumentacije, poslovnega načrta ter
pridobivanja dovoljen, v višini do 12% upra-
vičenih stroškov celotne investicije.

Višina upravičenih stroškov znaša od
500.000 SIT do 8,000.000 SIT vrednosti
investicije, na podlagi priloženih računov.

Zahtevana dokumentacija: pravilno in po-
polno izpolnjen obrazec, odločbo o statusu
kmeta, račun o plačilu projektne dokumen-
tacije; račun o plačilu poslovnega načrta po-
trjenega s strani kmetijsko svetovalne slu-
žbe; mnenje kmetijsko svetovalne službe za
investicijske naložbe, večje od 2,0 mio SIT
in račun o investicijskih vlaganjih.

J) Sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji

Namen ukrepa je razvoj in širitev dopol-
nilne dejavnosti na kmetijah, pospeševanja

strukturnih sprememb v kmetijstvu in konku-
renčno usposobitev kmetijskih proizvajalcev,
v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Ur. l. RS,
št. 54/00), Uredbo o vrsti, obsegih in pogo-
jih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji (Ur. l. RS, št. 46/01) in Pravilnika o
usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 72/01).
Sredstva so namenjena tudi za investicijska
vlaganja v objekte za turistične zmogljivosti,
pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov,
ki temelji na lastni proizvodnji, za izdelavo
drobnih izdelkov domače obrti (pletenje ko-
šar, košev, peharjev, kovaštvo, opletanje ste-
klenic, izdelava izdelkov iz lesa, lončarstvo,
kritje s slamo) ter pridelave in predelave zdra-
vilnih rastlin.

Upravičenci so kmetje, ki izpolnjujejo z
zakonom predpisane pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, imajo potr-
dilo o statusu kmeta, pravnomočno gradbe-
no dovoljenje, oziroma odločbo o priglasitvi
del, ali lokacijsko informacijo (za namen
gradnje enostavnih objektov), fotokopijo do-
voljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti
ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejav-
nost najpozneje eno leto po zaključeni inve-
sticiji v primeru, če le ta še ni registrirana.

Upravičeni stroški
Sofinancirajo se:
– stroški izdelave projektne dokumenta-

cije, poslovnega načrta ter pridobivanje do-
voljen, v višini do 12% upravičenih stroškov
celotne investicije;

– gradbena in obrtniška dela, vlaganja v
opremo objektov za turistične zmogljivosti,
pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov
in druge dopolnilne dejavnosti, začete v te-
kočem letu, v višini do 55% upravičenih stro-
škov investicije.

Zahtevana dokumentacija:
– pravilno in popolno izpolnjen obrazec;
– GD ali lokacijsko informacijo za izved-

bo investicije-gradnjo objektov;
– posestni list;
– deklaracijo za tržne produkte;
– potrdilo o usposobljenosti za izvajanje

dejavnosti;
– dovoljenje za upravljanje dopolnilne de-

javnosti na kmetiji;
– račun o plačani investiciji in dobav-

nico.
K) Sofinanciranje prevoza mleka
Namen ukrepa je kritje stroškov prevoza

kozjega mleka zaradi težje dostopnosti ob-
močij in oddaljenosti od zbiralnic mleka, z
namenom ohranjanja hribovskih kmetij ozi-
roma kmetij z omejenimi možnostmi za kme-
tijsko dejavnost ter trženje kvalitetnih pri-
delkov.

Upravičenci do sofinanciranja stroškov
prevoza mleka so kmetje, ki so člani za-
drug na območju Občine Krško in regije
Posavje in izkazujejo članstvo s potrdili.
Upravičeni stroški predstavljajo do 50% na-
stalih stroškov prevoza (goriva) na relacijah
od oddaljenosti vasi do lokacije prevzema
mleka več kot 1 km.

Zahtevana dokumentacija: pravilno in po-
polno izpolnjen obrazec; račun o plačanem
gorivu. Priloženo mora biti tudi potrdilo od-
kupa mleka s strani mlekarne in količina od-
danega mleka.

2A) Sofinanciranje programov društev na
področju kmetijstva
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Namen: sofinancirajo se programi delo-
vanja in aktivnosti društev s področja kmetij-
stva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s
komercialno dejavnostjo. Podpora je name-
njena za izvedbo strokovnega dela, strokov-
nih prireditev in pri izdajanju strokovno infor-
mativnih publikacij, ki se ne tržijo.

Upravičenci: do sredstev so upravičena
društva, ki so registrirana in delujejo na ob-
močju Občine Krško, oziroma pooblaščeni
izvajalci izobraževanja.

Upravičeni stroški: sofinancirajo se fi-
nančno ovrednoteni letni programi, v višini
do 50% upravičenih stroškov izvedenega
programa, med katere se štejejo stroški
prevoza za strokovne ekskurzije, uporaba
– najem prostorov za izvedbo izobraževal-
nih programov vezanih na posamezno obli-
ko izobraževanja, demonstracije, organizi-
ranje prireditev in tekmovanj, stojnine na
sejmih ter plačilo honorarjev izobraževalnih
programov.

Pogoji za pridobivanje sredstev: pogoj za
pridobivanje sredstev je finančno ovredno-
ten letni program, poročilo o delu društva v
preteklem letu, potrdilo o registraciji društva
in dokazilo izvajalca za opravljanje izobraže-
valnih programov.

Zahtevana dokumentacija:
– programi strokovnega dela in prireditev

po mesecih,
– finančno ovrednoten program dela po

mesecih,
– poročilo o že izvršenih delih s prilože-

nimi originalnimi dokazili o plačilu računov
za izvedene aktivnosti,

– poročilo o izvedenih aktivnosti progra-
ma za leto 2002, ki so bila predmet razpisa
za leto 2003,

– potrdilo Upravne enote Krško o vpisu
društva v register društev,

– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
2B) Programi izobraževanja kmetov in

kmetic ter podpora mladim prevzemnikom
kmetij

Namen: sredstva so namenjena za sofi-
nanciranje izobraževanja kmetov in podpora
mladim prevzemnikom kmetij za spodbuja-
nje uvajanja novih znanj in novih tehnologij
kmetijske proizvodnje.

Upravičenci so fizične in pravne osebe.
Program izobraževanja kmetov organizira
kmetijsko svetovalna služba in kmečke za-
druge na območju Občine Krško, ki tudi uve-
ljavljajo pridobivanje sredstev za upravičen-
ce ali v njihovem imenu za to pooblaščene
institucije in izvajalci.

Upravičeni stroški. Sredstva se zagotovi-
jo za plačilo honorarjev predavateljem, upo-
rabo prostorov za izvedbo tečajev, delavnic
in seminarjev, izvedbo strokovnih ekskurzij
ter plačilo materialnih stroškov vezanih na
posamezno obliko izobraževanja.

Pogoji za pridobitev sredstev. Vloge po-
sameznikov se sofinancirajo v višini do 50%
upravičenih stroškov kot tudi skupinski pro-
grami, ki jih izvajajo za to pooblaščeni pre-
davatelji ali institucije.

Mladim prevzemnikom kmetij se sofinan-
cirajo stroški izobraževalnih programov IV.,
V., VI. in VII. stopnje, v višini do 100.000
SIT/učenca v tekočem letu, oziroma do 50%
upravičenih stroškov šolnine za odraslega
udeleženca izobraževanja.

Zahtevana dokumentacija:

– potrdilo o statusu kmeta in o plačanem
izobraževalnem programu s strani poobla-
ščene institucije;

– potrdilo o vpisu izobraževalnega pro-
grama poklicnega, srednješolskega, višje-
šolskega, visoko strokovnega ali univerzitet-
nega programa kmetijske smeri;

– izjavo in soglasje lastnika kmetije o na-
sledstvu oziroma prevzemniku kmetije; potr-
dilo o KD kmetije;

– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
IV. Merila za izbiro programov
Merila za izbiro programov so enaka vse-

bini razpisa.
V. Vsebina zahtevka
Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in

dokumentacije k vlogi.
1. Način vlaganja zahtevkov:
– upravičenci vlagajo zahtevke na pred-

pisanem obrazcu, ki ga dobijo na Oddelku
za gospodarske dejavnosti Občine Krško ali
na sedežih zadrug ali pri območni kmetijski
svetovalni službi,

– upravičenci vlagajo zahtevke direktno
na Občino Krško.

Opomba: občinska uprava bo po odpira-
nju vlog vzorčno preverila resničnost podat-
kov na terenu. V primeru ugotovljenih nere-
sničnih podatkov, upravičencu ne bodo za
določen namen odobrena sredstva in izgubi
pravico do uveljavljanja proračunskih sred-
stev za naslednjih pet let.

Vlagatelj mora ob vlogi obvezno priložiti
številko svojega bančnega računa, potrjene-
ga s strani banke, kamor bo Občina Krško
nakazala odobrena sredstva.

VI. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za
leto 2003 morajo biti porabljena v letu 2003.

VII. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo ime-

nuje župan.
Vse pravočasne vloge bodo ocenjene na

osnovi pravočasne in popolne vloge.
Upravičencu bodo sredstva dodeljena v

roku 30 dni po podpisu pogodbe o višini
dodeljenih sredstev.

Prepozne in nepopolne vloge bodo zavr-
žene.

VIII. Rok za vložitve vlog
Vloge s predpisano dokumentacijo mo-

rajo prispeti:
– za namene 1, 2A, 1, 2B, E do 25. julija

2003 in
– za namene C, D, F, G, H, I, J, K do

26. septembra 2003, na naslov: Občina
Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti,
CKŽ 14, 8270 Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako:

1A) “Ne odpiraj-javni razpis urejanja kme-
tijskih zemljišč“.

1B) “Ne odpiraj-javni razpis – pašniki“.
C) “Ne odpiraj-javni razpis – nakup kme-

tijskih zemljišč ali zamenjavo kmetijskih zem-
ljišč“.

D) “Ne odpiraj-javni razpis – analiza zem-
lje“.

E) “Ne odpiraj-javni razpis – zatiranje bo-
lezni pri čebelah“.

F) “Ne odpiraj-javni razpis – umetno
osemenjevanje ali naravni pripust ali zavaro-
vanje“.

G) “Ne odpiraj-javni razpis – preprečeva-
nje zaraščanja kmetijskih površin“.

H) “Ne odpiraj-javni razpis – integriran in
ekološko kmetovanje“.

I) “Ne odpiraj-javni razpis – investicijska
vlaganja v rastlinsko in živinorejsko pridelavo
in predelavo“.

J) “Ne odpiraj-javni razpis – sofinancira-
nje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji“.

K) “Ne odpiraj-javni razpis – sofinancira-
nje prevoza mleka“.

2A) “Ne odpiraj-javni razpis – programi
društev na področju kmetijstva“.

2B) “Ne odpiraj-javni razpis – programi
izobraževanja kmetov in kmetic ter podpora
mladim prevzemnikom kmetij“.

Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila:

– za namene: 1, 2A, 1, 2B in E v torek
29. julija 2003,

– za namene: C, D, F, G, H, I, J, K v
torek 30. septembra 2003 in 1. oktobra
2003.

Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o

dodelitvi sredstev župan Občine Krško v
roku 30 dni po izteku razpisnega roka s
sklepom. Istočasno bodo upravičenci poz-
vani tudi k podpisu pogodb. Če upraviče-
nec v roku 8 dni od prejema sklepa ne
vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so
odstopili od vloge za pridobitev nepovratnih
sredstev.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko
vlagatelj vloži pritožbo od dneva vročitve
sklepa vlagatelju na župana Občine Krško.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pri-
tožba se pošlje priporočeno po pošti na Ob-
čino Krško.

O pritožbi odloči župan, njegova odloči-
tev je dokončna.

X. Informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te

objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Krško www.KR-
SKO.SI ali jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za
gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ
14, 8270 Krško.

Dodatne informacije posreduje Magda
Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magda-
lena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od
8. do 10. ure.

Občina Krško

Ob-95917
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov

9, 3000 Celje, na podlagi 51. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93,
74/98), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premo-
ženje (Ur. l. RS, št. 12/03) ter s sklepom 5.
seje Mestnega sveta Mestne občine Celje z
dne 22. 4. 2003 objavlja

javni razpis
za javno zbiranje ponudb za prodajo

objekta Hala A Golovec
Predmet prodaje: predmet prodaje je ob-

jekt Hale A Golovec, Dečkova cesta 1, Celje
in polovični delež solastnine prodajalca na
pripadajočem funkcionalnem zemljišču.

Objekt Hale A leži na parc. št. 1359/1 in
vpisan pri vl. št. 1942, k.o. Sp. Hudinja.
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Tlorisna površina objekta meri 3.369 m2,
etažna 4.600 m2. Sorazmerni del pripadajo-
čega funkcionalnega zemljišča leži na parc.
št. 1337/5, 1337/8 in delno na 1358/1
vpisanih pri vl. št. 2067, k.o. Sp. Hudinja.

Objekt je opremljen. Oprema objekta se
nanaša na izvajanje športno rekreativnih in
drugih prireditev in je strogo namenska.

Objekt je namenjen izvajanju športno re-
kreacijskih in drugih prireditev. V objektu se
nahajajo tudi poslovni prostori v izmeri 1.184
m2, ki so v celoti zasedeni.

Na nepremičnini, ki se prodaja, so vpisa-
na bremena. Lastnica bo zagotovila bremen
prosti prenos te nepremičnin v roku določe-
nem s pogodbo o prodaji.

Nepremičnina se prodaja kot celota. Ku-
pec nepremičnine bo moral:

– zagotoviti ohranjanje namembnosti ob-
jekta za izvajanje športno-rekreacijskih na-
menov,

– zagotoviti nemoten dostop in prevoz do
objektov, ki ležijo na kompleksu Golovec in
so v lasti Mestne občine Celje in Celjskega
sejma d.d.,

– urediti odnose z uporabniki poslovnih
prostorov,

– omogočiti možnost koriščenja poslov-
nih prostorov v Hali A, ki jih uporablja ZPO
Celje, v dobi, ki ni krajša od enega leta.

Nepremičnina je naprodaj po načelu vi-
deno-kupljeno.

Izklicna cena
Izklicna cena za vse nepremičnine, ki so

predmet prodaje je 650,000.000 SIT.
Vse stroške, povezane s prenosom la-

stništva nepremičnine (davek, stroške overi-
tve, vpis v zemljiško knjigo in morebitne dru-
ge stroške), nosi kupec.

Z izbranim kupcem bo v roku 8 dni od
dneva obvestila o izboru sklenjena prodajna
pogodba. Rok plačila celotnega zneska
kupnine ne sme biti daljši od 30 dni od dneva
podpisa pogodbe, prvi del kupnine pa mora
biti poravnan v 8 dneh po podpisu pogodbe.

Ponudniki in kriteriji za izbor ponudnika
Ponudbe lahko oddajo pravne osebe s

sedežem v RS in fizične osebe z državljan-
stvom RS.

Kriteriji za izbor ponudnika so:
– ponudbena cena,
– višina prvega dela kupnine in
– pogoji in roki uporabe poslovnih pro-

storov za potrebe ZPO.
Kriteriji niso ponderirani. Merila za tehta-

nje kriterijev določi prodajalec.
Prodajalec si pridržuje pravico, da po la-

stni presoji ne sklene prodajne pogodbe s
ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno oziro-
ma ne sklene pogodbe z nobenim ponud-
nikom.

Ta razpis bo veljaven, če bo prodajalec
prejel vsaj eno ponudbo.

Vsebina ponudbe
Ponudba se odda v pisni obliki in mora

vsebovati:
– firmo (ime in priimek), potrdilo o re-

gistraciji (potrdilo o državljanstvu),
– izjavo o sprejemanju razpisnih po-

gojev,
– ponudbeno ceno in roke plačila,
– garancijo banke o sposobnosti odkupa

nepremičnine,
– dokazilo o vplačani varščini v višini 5%

od izklicne cene.
Upoštevane bodo le ponudbe:
– ki bodo popolne,
– katerih ponudbena cena je enaka ali

višja od izklicne.

Ponudniki bodo varščino vplačali v roku,
ki je določen za oddajo ponudb, na TRR
MOC št. 01211-0100002855. Izbranemu
ponudniki se bo varščina vštela v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 8 dni po podpisu pogodbe z
izbranim ponudnikom.

Ponudniku se nepremičnina izroči v last
z dnem predaje dokazila o plačilu celotnega
vplačila. Prodajalec bo izročil kupcu notar-
sko overjeno vpisno dovoljuje za vpis lastnin-
ske pravice v roku opredeljenem v pogodbi
o prodaji.

Informacije
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-

mentacijo vsak delovni dan od dneva objave
javnega razpisa do dneva, določenega za od-
dajo ponudbe med 8. in 12. uro, na sedežu
ZPO Celje, Dečkova cesta 1, 3000 Celje.

Ponudniki si lahko nepremičnino, ki je
predmet prodaje, ogledajo v času trajanja
javnega razpisa vsak delovni od dneva obja-
ve razpisa dalje do dneva določenega za
oddajo ponudbe med 10. in 12. uro.

Ponudniki lahko vse dodatno potrebne
informacije povezane s to ponudbo prido-
bijo na ZPO Celje, Dečkova cesta 1, 3000
Celje, tel. 03/428-26-50, faks
03/428-26-68, e-mail: ivan.pfeifer@ce-
lje.si. Kontaktna oseba prodajalca je Ivan
Pfeifer.

Dostava ponudbe
Ponudba mora biti dostavljena v zaprti

pisemski ovojnici na naslov: ZPO Celje,
Dečkova cesta 1, 3000 Celje, z oznako
“Ne odpiraj – Ponudba za odkup Hale A
Golovec“.

Rok za oddajo ponudb je 23. 6. 2003.
Ponudnik lahko odda ponudba najkasne-

je do 14. ure zadnjega dne roka za oddajo
ponudbe. Ponudnik lahko odda ponudbo tu-
di s priporočeno pošto. Upoštevale se bodo
le ponudbe, ki bodo prispele v tajništvo ZPO
najkasneje do 14. ure zadnjega dne roka za
oddajo ponudbe.

Prodajalec si pridržuje pravico, da pozove
ponudnike k dopolnitvi ponudbe oziroma na
pogajanja o ponujenih pogojih pred dokon-
čnim izborom najugodnejšega ponudnika.

Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo 24. 6. 2003 ob

10. uri v prostorih ZPO, Dečkova cesta 1,
3000 Celje.

Mestna občina Celje

Javne dražbe

Ob-95958
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih fi-

nancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), 39. člena Uredbe o pri-
dobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03), 101. člena Statuta Obči-
ne Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00) in sklepa
Občinskega sveta občine Cerknica, z dne
20. 6. 2002, Občina Cerknica, s sedežem
v Cerknici, C. 4. maja 53, razpisuje

javno dražbo
za prodajo komunalno urejenih zemljišč
v poselitvenem območju naselja Rakek

Predmet javne dražbe so zemljišča z mož-
nostjo gradnje štirih individualnih stanovanj-
skih hiš v naselju Rakek (nad avtobusnim
postajališčem Forum na Rakeku), in sicer:

parcela A:
parc. št. 1088/18, travnik 4 v izmeri

797 m2, vpisana pri vl. št. 1395 k.o. Rakek,
kjer je vknjižena lastninska pravica na Obči-
no Cerknica, C. 4. maja 53, Cerknica;

parcela B:
parc. št. 1088/19, travnik 5 v izmeri

932 m2, vpisana pri vl. št. 1395 k.o. Rakek,
kjer je vknjižena lastninska pravica na Obči-
no Cerknica, C. 4. maja 53, Cerknica;

parcela C:
parc. št. 1088/20, travnik 4 v izmeri

1037 m2, vpisana pri vl. št. 1395 k.o. Ra-
kek, kjer je vknjižena lastninska pravica na
Občino Cerknica, C. 4. maja 53, Cerknica;

parcela D:
parc. št. 1088/21, sadovnjak 2 v izmeri

889 m2, vpisana pri vl. št. 1395 k.o. Rakek,
kjer je vknjižena lastninska pravica na Obči-
no Cerknica, C. 4. maja 53, Cerknica.

Za navedena zemljišča bo javna dražba v
ponedeljek, 30. 6. 2003, s pričetkom ob
13. uri, v sejni sobi Občine Cerknica v Cerk-
nici, C. 4. maja 53, I. nadstropje.

I. Izklicna cena za parcelo A znaša
5,544.689 SIT.

Izklicna cena za parcelo B znaša
6,483.877 SIT.

Izklicna cena za parcelo C znaša
7,214.357 SIT.

Izklicna cena za parcelo D znaša
6,184.729 SIT.

Najnižji znesek vsakokratnega višanja iz-
klicne cene znaša 50.000 SIT.

V izklicno ceno je vključena cena zemlji-
šča, ki znaša 4.026,24 SIT/m2, komunal-
na ureditev znaša 2.558,07 SIT/m2, stro-
ški minulih vlaganj 254,95 SIT/m2 in stro-
ški parcelacije 117,69 SIT/m2. Cena
komunalno urejenega zemljišča znaša
6.956,95 SIT/m2.

II. Varščino v višini 10% izklicne cene je
potrebno plačati pred javno dražbo na račun
Občine Cerknica 01213-0100002563 UJP
Postojna, celotno preostalo kupnino pa mo-
ra uspeli dražitelj plačati v 8 dneh od skleni-
tve pogodbe oziroma izstavitve računa.

Varščina za parcelo A znaša 554.468
SIT.

Varščina za parcelo B znaša 658.387
SIT.

Varščina za parcelo C znaša 721.435
SIT.

Varščina za parcelo D znaša 618.472
SIT.

III. S potrdilom o plačilu varščine se dra-
žitelj izkaže pred pričetkom dražbe.

Varščina se uspelemu dražitelju vračuna
v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se vrne
brez obresti najkasneje v osmih dneh po
javni dražbi.

V primeru, da dražitelj plača varščino za
različne predmete dražbe in z nakupom uspe
še predno je dražba zaključena, se varšči-
na, ki je bila plačana za določen predmet
dražbe in pri katerem je dražitelj uspel, vra-
čuna v kupnino, ostale varščine pa se mu
vrnejo brez obresti najkasneje v roku 8 dni
po javni dražbi.

IV. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne osebe s predložitvijo izpiska iz sod-
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nega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni, da imajo sedež na območju Repu-
blike Slovenije, in fizične osebe s potrdilom,
da so državljani Republike Slovenije. Poo-
blaščenci pravnih oseb morajo na javni dra-
žbi predložiti potrdilo za licitiranje.

V. Uspeli dražitelj mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po
zaključku javne dražbe. Če dražitelj po svoji
krivdi pogodbe ne podpiše v postavljenem
roku, se šteje, da je odstopil od nakupa,
varščina pa zapade prodajalcu.

Plačilo kupnine je bistveni element prav-
nega posla. Kolikor kupec ne poravna kup-
nine na določen način in v določenem roku
po sklenitvi pogodbe, se šteje prodajna
pogodba za razdrto. Po plačilu celotne ku-
pnine in poravnavi vseh stroškov, se bo kup-
cu nepremičnina izročila v posest, v zem-
ljiško knjigo pa bo podan zemljiškoknjižni
predlog.

VI. Po Zakonu o davku na dodano vred-
nost je za promet nepremičnin potrebno pla-
čati poleg kupnine dosežene na javni dražbi
še 20% davek na dodano vrednost.

Kupec je dolžan plačati priključne takse,
soglasja in stroške pridobitve gradbenega
dovoljenja ter stroške, ki nastanejo v zvezi s
prodajno pogodbo in zemljiškoknjižnim pred-
logom. Kupec je oproščen plačila komunal-
nega prispevka.

Objekti in omrežja za zemljišča (cesta,
javna razsvetljava, prestavitev vodovoda), ki
so predmet javne dražbe bodo zgrajeni v
roku dveh mesecev po prodaji zemljišč.

Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 01/70-90-610. Poznejših reklama-
cij kupca se ne bo upoštevalo.

Občina Cerknica

Št. 465-41/2003-0507 Ob-95972
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,

8270 Krško, na podlagi 17. in 34. člena
Uredbe o postopkih prodaje in drugih obli-
kah razpolaganja z državnim premoženjem
(Ur. l. RS, št. 47/01 in 62/01), na podlagi
76. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaga-
nju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03), na
podlagi 76. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim pre-
moženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) ter na podlagi 51. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93,
6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS,
44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99
– odl. US RS, 70/00, 28/01 – odl. US RS,
16/02 in 51/02), objavlja

javno dražbo

za odprodajo šestih garaž na naslovu
Bohoričeva 13 v Krškem, osmih garaž
na naslovu Bohoričeva 15 v Krškem,

petih garaž na naslovu Bohoričeva 17 v
Krškem in treh garaž na naslovu

Bohoričeva 19 v Krškem ter poslovnega
prostora v objektu na naslovu

Bohoričeva 11 v Krškem, poslovnega
prostora v objektu na naslovu CKŽ 36 v

Krškem in poslovnega prostora v
objektu na naslovu CKŽ 23 v Krškem

1. Predmet prodaje
Predmet prodaje je:
A) pet garaž v posamični izmeri 12,50 m2

in ena garaža v posamični izmeri 17 m2
 
v

kleti na naslovu Bohoričeva 13 v Krškem,
B) štiri garaže v posamični izmeri

12,50 m2, dve garaži v posamični izmeri
17 m2 in dve garaži v posamični izmeri 20 m2

v kleti na naslovu Bohoričeva 15 v Krškem,
C) štiri garaže v posamični izmeri

12,50 m2
 
in dve garaži v posamični izmeri

20 m2 v kleti na naslovu Bohoričeva 17 v
Krškem,

D) dve garaži v posamični izmeri
12,50 m2

 
in ena garaža v posamični izmeri

20 m2 v kleti na naslovu Bohoričeva 19 v
Krškem,

E) poslovni prostor v skupni izmeri
29,80 m2

 
v pritličju objekta na naslovu Bo-

horičeva 11 v Krškem,
F) poslovni prostor v skupni izmeri

55,04 m2
 
v objektu na naslovu Cesta krških

žrtev 36 v Krškem,
G) poslovni prostor v skupni izmeri

53,40 m2 v objektu na naslovu Cesta krških
žrtev 23 v Krškem.

Garaže se nahajajo v skupnem objektu
poslovno stanovanjskega kompleksa Boho-
ričeve ulice v Krškem. Skupni objekt po-
slovno stanovanjskega kompleksa na na-
slovu Bohoričeva 13, Bohoričeva 15, Bo-
horičeva 17 in Bohoričeva 19 v Krškem je
bil zgrajen 1990. leta. Za skupni objekt po-
teka vzpostavitev etažne lastnine in je po
katastrskih in zemljiškoknjižnih podatkih lo-
ciran na zemljiščih parc. št. 2860/1 – njiva
v izmeri 5 45 m2 in gospodarsko poslopje v
izmeri 1 73 m2, ki je vpisana v zemljiškok-
njižni vložek št. 409, k.o. Krško, parc. št.
2861/1 – njiva v izmeri 5 64 m2, ki je vpi-
sana v zemljiškoknjižni vložek št. 1739, k.o.
Krško, parc. št. 2865/1 – travnik v izmeri
19 38 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni
vložek št. 77, k.o. Krško, parc. št. 2865/3
– travnik v izmeri 3 38 m2 in cesta v izmeri
8 95 m2, parc. št. 2865/4 – travnik v izme-
ri 4 46 m2 in parc.št. *554 – stanovanjska
stavba v izmeri 59 m2, ki so vpisane v zem-
ljiškoknjižni vložek št. 1269, k.o. Krško.
Zemljišča so zemljiškoknjižno v lasti Obči-
ne Krško. Katastrski in zemljiškoknjižni po-
datki za skupni objekt niso identični stanju
v naravi. Garaže so zasedene z najemniki,
ki imajo v skladu s predpisi predkupno pra-
vico na predmetu prodaje.

Poslovni prostor se nahaja v individual-
nem objektu poslovno stanovanjskega kom-
pleksa Bohoričeva ulice v Krškem. Indivi-
dualni objekt poslovno stanovanjskega
kompleksa na naslovu Bohoričeva 11 v Kr-
škem je bil zgrajen 1993. leta. Individualni
objekt je po katastrskih in zemljiškoknjižnih
podatkih lociran na zemljišču parc. št.
2853/1 – stanovanjska stavba v izmeri
2 88 m2, stanovanjska stavba v izmeri
2 94 m2 in dvorišče v izmeri 26 22 m2, ki je
vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 1842
k.o. Krško in je zemljiškoknjižno v lasti Ob-
čine Krško. Katastrski in zemljiškoknjižni
podatki za individualni objekt so identični
stanju v naravi.

Oba navedena objekta se nahajata v na-
selju – mesto Krško – staro mestno jedro.
Komunalna opremljenost zemljišča je viso-
ka, in sicer zajema javno cestno omrežje,

parkirišča, javno razsvetljavo, elektriko v ze-
meljski izvedbi, vodovod, telefon, KaTv, me-
teorno in fekalno kanalizacijo ter toplovod.
Zemljišče leži v ureditvenem območju me-
sta Krško, kjer je dovoljena gradnja objek-
tov. Individualni objekt in skupni objekt sta
dobro vzdrževana in potresno varna.

Poslovni prostor na Cesti krških žrtev 36
v Krškem se prav tako nahaja v poslovno
stanovanjskem območju v starem mestnem
jedru Krškega. Pripadajoče zemljišče k stav-
bi je komunalno opremljeno z vodovodom,
elektriko, telefonom, asfaltirano cesto, ploč-
niki, javno razsvetljavo, parkirnimi površina-
mi, odvodnjavanjem. Stavba je bila zgrajena
leta 1900 in adaptirana leta 1990. Objekt je
po katastrskih in zemljiškoknjižnih podatkih
lociran na zemljišču parc. št. *320/1 – sta-
novanjska stavba v izmeri 1 59 m2 in dvori-
šče v izmeri 39 m2, ki je vpisana v zemlji-
škoknjižnem vložku št. 434, k.o. Krško.

Poslovni prostor na Cesti krških žrtev 23
v Krškem se tudi nahaja v poslovno stano-
vanjskem območju v starem mestnem jedru
Krškega. Pripadajoče zemljišče k stavbi je
komunalno opremljeno z vodovodom, elek-
triko, telefonom, asfaltirano cesto, pločniki,
javno razsvetljavo, parkirnimi površinami,
hortikulturno ureditvijo, odvodnjavanjem.
Stavba je bila zgrajena leta 1992 in je dobro
vzdrževana. Poslovni prostor, ki je predmet
prodaje se nahaja v pritličju objekta. Objekt
je po katastrskih in zemljiškoknjižnih podat-
kih lociran na zemljiščih parc. št. 3952 –
poslovna stavba v izmeri 3 18 m2, parc. št.
3953 – dvorišče v izmeri 87 m2, parc. št.
3954 – poslovna stavba v izmeri 68 m2 in
parc. št. 3955 – dvorišče v izmeri 1 44 m2,
ki so vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št.
139 k.o. Krško.

2. Čas in kraj javne dražbe
Javna dražba bo potekala dne 30. 6.

2003 z začetkom ob 12. uri v sejni sobi “A“
Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.

3. Izklicne cene:
– za posamično garažo v izmeri 12,50 m2

je 779.880,52 SIT,
– za posamično garažo v izmeri 17 m2

 
je

1,132.677,40 SIT,
– za posamično garažo v izmeri 20 m2

 
je

1,332.564,40 SIT,
– za poslovni prostor v skupni izmeri

29,80 m2 v pritličju objekta na naslovu Bo-
horičeva 11 v Krškem je 4,805.143,49 SIT,

– za poslovni prostor v skupni izmeri
55,04 m2

 
v objektu na naslovu Cesta krških

žrtev 36 v Krškem je 4,349.970,73 SIT,
– za poslovni prostor v skupni izmeri

53,40 m2 v objektu na naslovu Cesta krških
žrtev 23 v Krškem je 9,429.031,87 SIT.

V cenah je vključena tudi solastnina na
pripadajočem delu skupnih prostorov v ra-
zmerju do vrednosti odkupljenih prostorov in
solastnina na pripadajočih skupnih delih, na-
pravah in zemljišču s pripadajočo komunal-
no opremljenostjo ter zunanjo ureditvijo v
razmerju do vrednosti celotnega objekta.

Najnižji znesek višanja na javni dražbi je
50.000 SIT za posamično garažo in
100.000 SIT za posamičen poslovni pro-
stor.

4. Plačilni pogoji
S kupci, najugodnejšimi dražitelji, bodo v

roku 5 dni po opravljeni javni dražbi, skle-
njene kupoprodajne pogodbe z rokom pla-
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Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh od objave razpisa na OŠ
Frana Kocbeka, Kocbekova cesta 21, Gor-
nji Grad.

O izbiri bomo prijavljene kandidate ob-
vestili v zakonitem roku.

Osnovna šola Frana Kocbeka
Gornji Grad

Ob-96014
Svet Kobilarne Lipica razpisuje delovno

mesto
direktorja Kobilarne Lipica.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– da ima visoko izobrazbo,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– ustrezne organizacijske in upravljavske

izkušnje,
– pripravi program dela za mandatno ob-

dobje,
– znanje vsaj enega tujega svetovnega

jezika.
Mandat direktorja traja 4 leta z možnost-

jo ponovnega imenovanja.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo pri-

spele v 8 dneh po tej objavi, na naslov:
Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana, s
pripisom “Ne odpiraj – ponudba za razpis
direktorja“.

O izbiri bodo vsi kandidati obveščeni v
30 dneh po končanem postopku.

Kobilarna Lipica

Št. 150/03 Ob-96052
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni

fakulteti v Ljubljani, razpisuje prosto delov-
no mesto

direktorja inštituta.
Delovno mesto razpisujemo za nedolo-

čen čas, s polnim delovnim časom in štiri-
letnim mandatom.

Kandidat-ka mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

– doktorat pravnih znanosti,
– habilitacijski naziv izredni profesor,
– sposobnost organiziranja in vodenja

raziskovalnega in razvojnega dela.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulte-
ta, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, s pri-
pisom razpis IPP.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh od dneva objave razpisa.

Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Št. 150/03 Ob-96053
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani raz-

pisuje prosto delovno mesto:
visokošolskega učitelja za področje

mednarodnopravnih znanosti.
Delovno mesto razpisujemo za nedolo-

čen čas, s polnim delovnim časom in pet-
letnim mandatom.

Delovno mesto visokošolskega učitelja
je prosto z dnem 1. 10. 2003.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulte-
ta, Kadrovska služba, Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana.

Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit s področja socialnega

varstva.
Mandat traja 4 leta.
Delovno razmerje bomo sklenili za ne-

določen čas s polnim delovnim časom.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o

šolski izobrazbi in opisom delovnih izkušenj
pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa na na-
slov: Center za socialno delo Logatec, Tr-
žaška c. 13, 1370 Logatec, z oznako “Prija-
va na razpis“.

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni.
Center za socialno delo Logatec

Št. 408/03 Ob-95978
Na podlagi 62. člena v povezavi z

71. členom Statuta in Akta o sistemizaciji
delovnih mest, Klinični center Ljubljana raz-
pisuje

delovno mesto glavne medicinske
sestre Kliničnega oddelka za revmato-
logijo, SPS Interna klinika.

Za glavno medicinsko sestro lahko kandi-
dira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da je višja medicinska sestra ali medi-
cinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,

– da ima 10 let dela v stroki, od tega
5 let na vodstvenih ali vodilnih delovnih
mestih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Strokovni direktor KC bo imenoval glav-
no medicinsko sestro po pridobitvi soglasja
predstojnika kliničnega oddelka ter mnenja
strokovnega kolegija zdravstvene nege kli-
ničnega oddelka za dobo 4 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev naj kandidati/kandidatke poš-
ljejo v roku 15 dni po objavi tega razpisa, na
naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska
služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljublja-
na – s pripisom “za razpisno komisijo za
delovno mesto glavne medicinske sestre
Kliničnega oddelka za revmatologijo, SPS
Interna klinika”.

O izbiri bodo kandidati/kandidatke ob-
veščeni v 8 dneh po odločitvi pristojnega
organa.

Klinični center Ljubljana

Ob-96013
Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji

Grad, Kocbekova cesta 21, Gornji Grad,
razpisuje prosta delovna mesta:

– učitelja glasbene vzgoje za določen
čas s krajšim delovnim časom in vodenjem
pevskega zbora,

– učitelja angleškega jezika z dopol-
njevanjem delovnih obveznosti v oddelku
podaljšanega bivanja, za določen čas, s pol-
nim delovnim časom,

– učitelja razrednega pouka (kombi-
nirani oddelek 2. in 3. razreda) za določen
čas, s polnim delovnim časom,

– učitelja slovenskega jezka za nedo-
ločen čas s polnim delovnim časom,

– pomočnika vzgojitelja za nedoločen
čas s polnim delovnim časom.

Z izbranimi kandidati bomo sklenili de-
lovno razmerje 1. 9. 2003.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa Zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja.

čila, ki bo določen s pogodbo v skladu s
predpisi.

5. Drugi pogoji:
– pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne

osebe s sedežem v RS in fizične osebe,
državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci,
ki morajo predložiti pisno pooblastilo,

– dražitelji morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,

– pri poslovnih prostorih morajo dražitelji
predložiti dokazila za opravljanje svoje de-
javnosti v izvirniku ali overjeni fotokopiji,

– dražitelji morajo do dneva javne dra-
žbe plačati kavcijo v višini 10% od izklicne
cene za posamičen predmet prodaje na
podračun prodajalca, odprt pri Banki Slo-
venije, št. 01254-0100008120 in se pri
plačilu kavcije sklicevati na posamičen
predmet prodaje (navedba posamične ga-
raže s številko garaže, izmero garaže in na-
slovom garaže oziroma navedba posamič-
nega poslovnega prostora),

– izbrani bodo dražitelji, ki bodo izpol-
njevali pogoje in ponudili najvišjo ceno,

– pri enaki ponujeni ceni ima prednost
dražitelj, ki je najemnik posamične garaže
ali posamičnega poslovnega prostora,

– izbrani dražitelji so dolžni v roku 5 dni
po opravljeni javni dražbi, skleniti kupopro-
dajne pogodbe s prodajalcem,

– če izbrani dražitelji ne bodo sklenili ku-
poprodajnih pogodb v predpisanem roku,
bodo vplačane kavcije ostale prodajalcu,

– uspelim dražiteljem se bodo kavcije
vštele v kupnino, neuspelim pa bodo vrnje-
ne brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni
dražbi,

– vse stroške v zvezi s prenosom lastniš-
tva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo in drugo) nosijo kupci,

– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za
stvarne in pravne napake posamičnega
predmeta prodaje,

– ogled predmetov prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Občine Krško,
tel. 07/49-81-279, kjer so na voljo tudi
ostale informacije o prodaji pri Preskar Sta-
nislavi,

– kupci bodo pridobili lastninsko pravi-
co na posamičnem predmetu prodaje po
plačilu celotne kupnine.

Občina Krško

Razpisi delovnih
mest

Št. 06-1/03 Ob-95886
Center za socialno delo Logatec, Trža-

ška c. 13, 1370 Logatec, po sklepu Sveta
Centra razpisuje prosto delovno mesto

direktorja.
Poleg splošnih zakonskih pogojev mo-

rajo kandidati izpolnjevati še naslednje:
– visoka ali višja strokovna izobrazba so-

cialne, psihološke, pedagoške smeri in nje-
nih specialnih disciplin, upravne, pravne ali
sociološke smeri,
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Druge objave 
 

 
 
Št. 333-1/2003/54 Ob-96011 
Na podlagi razpisa za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v 
okviru carinskih kvot v skladu z Uredbo o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in 
Republiko Makedonijo (Uradni list RS, št. 116/02, 21/03 in 45/03) objavlja Agencija Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja  
 

rezultate o izbiri najugodnejših ponudnikov za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi 
dražbe pravic do uvoza blaga v okviru razpisanih carinskih kvot 

 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) objavlja 
v skladu z zadnjim odstavkom 9. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni 
list RS, št. 115/02) naslednje rezultate razpisa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zap. 
št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena cena 

(sit/hl) 
Zahtevana 

količina (hl) Dodeljeno (hl) 

1. MABIT d.o.o. 22042138 701 6.000 6.000 

2. MABIT d.o.o. 22042178 701 1.000 1.000 

3. GENERALCOMMERCE 
d.o.o. 22042138 652 1.000 1.000 

4. 
GENERALCOMMERCE 
d.o.o. 22042178 652 9.000 2.000 

 S K U P A J  
  

17.000 10.000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zap. 
št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena 

cena (sit/hl) 
Zahtevana 

količina (hl) 
Dodeljeno

(hl) 

1. MAKEDONIJA TRADE d.o.o. 22042958 105 2.000 2.000 

2. SLOVIN INTERNATIONAL d.o.o. 22042958 10 10.000 8.000 

3. 
ZADRUŽNA KMETIJSKA DRUŽBA 
d.o.o. 22042958 2 3.500 0 

 SKUPAJ:     15.500 10.000 

 

Makedonija 
2204 Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen tistega iz tarifne 
št. 2009  
 
v posodah do vključno 2 l                                          Količina: 10.000 hl 

Makedonija 
2204 29 58 Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen tistega iz tarifne 
št. 2009  
RDEČE VINO                                                            Količina:10.000 hl 



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 56 / 13. 6. 2003 / Stran 3307 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
Zap. 
št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena cena 

(sit/hl) 
Zahtevana 

količina (hl) 
Dodeljeno 

(hl) 

1. IMC d.o.o. 22042965 105 1.000 1.000 

2. ERA d.d. 22042965 102 3.000 3.000 

3. SLOVIN INTERNATIONAL d.o.o. 22042965 101 5.000 1.000 

 S K U P A J   9.000 5.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zap. 
št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena 

cena (sit/hl) 
Zahtevana 

količina (hl) Dodeljeno (hl) 

1. VINAKRAS z.o.o. SEŽANA 22042975 141 1.000 1.000 

2. VIMARA d.o.o. 22042975 110 750 750 

3. VINAKOPER d.o.o. 22042975 105 2.000 2.000 

4. IMC d.o.o. 22042975 70 6.000 6.000 

5. VINO BREŽICE d.d 22042975 55 4.000 4.000 

6. ŠAMPIONKA d.d. 22042975 40 5.500 3.955 

7. KOLINSKA d.d. 22042975 40 7.000 5.035 

8. SLOVIN INTERNATIONAL d.o.o. 22042975 40 20.000 14.380 

9. ERA d.d. 22042975 40 4.000 2.880 

 S K U P A J   50.250 40.000 
 
 
 
 
 
 

                                                            Agencija RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja 

 

Makedonija 
2204 29 75 Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen tistega iz tarifne 
št. 2009  
RDEČE  VINO                                                                    Količina: 40.000 hl                                     

Makedonija 
2204 29 65 Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen tistega iz tarifne 
št. 2009  
BELO VINO                                                                   
                                                                                                            Količina: 5.000 hl 
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Št. 071-34-1/03 Ob-95942

Javno povabilo
k oddaji ponudbe za izdelavo predloga

Zakona o nepravdnem postopku
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje, Žu-

pančičeva 3, 1000 Ljubljana, na podlagi
Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
39/00, 102/00 in 30/01 – v nadaljevanju:
ZJN-1) in Pravilnika o oddaji in evidenci jav-
nih naročil male vrednosti v Ministrstvu za
pravosodje z dne 20. 9. 2001 in 6. 1.
2003, v svojem imenu poziva ponudnike,
da oddajo ponudbo za izdelavo Predloga
zakona o nepravdnem postopku.

1. Predmet naročila: predmet naročila
male vrednosti je izdelava Predloga zakona
o nepravdnem postopku v takšni obliki, da
bo primerna podlaga za zakonodajno pro-
ceduro in sprejem v Državnem zboru RS.
Namen priprave novega zakona je pred-
vsem prilagoditev novemu pravnemu redu
in novim načelom procesnega prava ter us-
kladitev z drugimi zakoni.

Naročilo zajema:
– pripravo predloga zakona z opisom

stanja, s cilji in razlogi za sprejem zakona,
primerjalno pravno analizo (ureditev tega po-
dročja v treh državah članicah EU), besedi-
lom členov in obrazložitvijo. Gradivo mora
biti predloženo tudi v elektronski obliki;

– sodelovanje v delovni skupini, ki jo
imenuje minister, pristojen za pravosodje do
sprejetja zakona v Državnem zboru RS in

– sodelovanje pri medresorskem uskla-
jevanju in v zakonodajnem postopku.

2. Navodilo ponudnikom za izdelavo po-
nudbe in pogoji

2a) Pogoji za udeležbo
Ponudba bo pravilna v primeru, če bo

ponudnik izpolnjeval zahtevane pogoje in
predložil strokovna priporočila. Ponudba
mora vsebovati izpolnjene in podpisane pri-
ložene obrazce (razpisni obrazec 1, razpi-
sni obrazec 2, razpisni obrazec 3, razpisni
obrazec 4, razpisni obrazec 5, razpisni
obrazec 6, razpisni obrazec 7).

2b) Obvezni pogoji, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik:

a) da je ponudnik pravna ali fizična ose-
ba,

b) da ima stalno oziroma stalno bivališče
oziroma sedež v Republiki Sloveniji,

c) končan univerzitetni študij pravne sme-
ri in končan najmanj podiplomski študij prav-
ne smeri (magisterij ali doktorat),

d) delovne ali strokovne oziroma znan-
stvene izkušnje na področju civilnega prava,

e) aktivno znanje angleškega ali nem-
škega jezika,

f) je avtor objavljenih avtorskih del oziro-
ma publikacij iz civilnega področja.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz toč-
ke c) mora biti priloženo v overjenih kopi-
jah, za vse ostale zahteve je dovolj, da jih
ponudnik v ponudbi navede in obrazloži.

Za zahtevo iz točke f) je potrebno v po-
nudbi navesti naslov in datum objave avtor-
skega dela.

2c) Strokovna priporočila (reference)
Ponudnik mora predložiti sledeča stro-

kovna priporočila o:
g) sodelovanju na seminarjih, konferen-

cah in v drugih oblikah, ki so obravnavale
tematiko nepravdnega postopka;

h) vodenju ali sodelovanju v delovnih sku-
pinah ali samostojnem delu pri pripravi za-
konskih besedil s področja civilnega prava;

i) sodelovanju pri projektih državne upra-
ve oziroma drugih projektih s področja civil-
nega prava.

2d) Neobvezni pogoji za udeležbo
Zaželeno je tudi, da ima ponudnik:
j) delovne izkušnje na pravni fakulteti ali

na sodišču v RS,
k) znanja in izkušnje s področja neprav-

dnega postopka, pridobljene pri tujih usta-
novah.

V primeru, da je ponudnik pravna ose-
ba, mora v ponudbi navesti pooblaščeno
osebo, ki izpolnjuje zahteve iz točke 2b, 2c
in 2d za pripravo predloga Zakona o ne-
pravdnem postopku in bo neposredno so-
delovala z naročnikom ter bo podpisnik po-
godbe.

3. Način in rok za oddajo ponudbe
Ponudba mora biti predložena na pisar-

niškem papirju A4 formata in oddana v za-
pečatenem ovitku temu ustreznega forma-
ta, ki mora biti pravilno označen, in sicer: v
desnem spodnjem kotu mora biti naveden
naslov naročnika, v levem spodnjem kotu
navedba predmeta razpisa z označbo »Ne
odpiraj – Ponudba – Izdelava predloga Za-
kona o nepravdnem postopku«, na hrbtni
strani ovitka pa mora biti naveden polni na-
slov ponudnika in telefonska številka.

Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke o ponudniku: ime in priimek oziroma
naziv, EMŠO, številko transakcijskega raču-
na, davčno številko, naslov oziroma sedež,
telefon, faks, e-mail in naziv firme, kjer je
zaposlen.

Naročnik bo upošteval ponudbo, ki bo
prispela najkasneje do 1. 7. 2003 do 9. ure
na naslov Ministrstvo za pravosodje, Župan-
čičeva 3, Ljubljana.

Odpiranje ponudb ni javno.
4. Jezik ponudbe
Ponudba mora biti v slovenskem jeziku.
5. Ponudbena cena
Cena v ponudbi mora biti izražena v slo-

venskih tolarjih brez DDV oziroma z vključe-
nim DDV, če je ponudnik zavezanec za pla-
čilo DDV. Cena mora biti prikazana za ce-
lotno ponudbo.

Orientacijska vrednost naročila male
vrednosti znaša 3,500.000 SIT (neto), pri
čemer se bo plačilo izvedlo preko Avtorske
agencije Slovenije, in sicer zapade naročni-
kova obveznost v plačilo v celoti v tridesetih
do petinštiridesetih dneh po prejemu raču-
na za že opravljeno delo.

Naročnik bo plačal polovico pogodbene
cene po oddaji prvega osnutka predloga
zakona s strani izbranega ponudnika, dru-
go polovico pa po zaključku zakonodajne-
ga postopka.

6. Merila, ki bodo uporabljena pri oce-
njevanju ponudb in izbiri najugodneješe po-
nudbe

Merilo za ocenitev ponudbe bodo refe-
rence in cena.

7. Rok za izdelavo naročila
Rok za izdelavo prvega osnutka Predlo-

ga zakona o nepravdnem postopku je do
1. 10. 2003. Rok za izvedbo drugih nalog
bo določen v skladu s potrebami zakono-
dajnega postopka.

8. Naročnikovi pridržki

Naročnik si pridržuje pravico odločitve o
sprejemu ponudbe in ni dolžan sprejeti po-
nudbe, ki vsebuje najnižjo ceno ali katere-
koli druge ponudbe.

9. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom
Kontaktna oseba za dodatna pojasnila je

Beti Potparič, tel. 01/369-53-46, e-mail:
beti.potparic@gov.si.

Za razpisne obrazce lahko ponudniki za-
prosijo telefonsko kontaktno osebo, vsak
dan od 10. do 14. ure. Skrajni rok, do kate-
rega se lahko zahtevajo še dodatna poja-
snila in razpisni obrazci je tri dni pred ro-
kom za oddajo ponudbe.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 49/2003 Ob-95780
Na podlagi 105. člena Statuta IZS ob-

javlja Inženirska zbornica Slovenije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS:
ES PI
A-1059 Polona Lipičnik, univ. dipl. inž.

arh.
A-1060 Gorazd Furman Oman, univ. dipl.

inž. arh.
A-1062 Mark Špacapan, univ. dipl. inž.

arh.
A-1063 Zdenko Ereš, univ. dipl. inž. arh.
A-1064 Virginia Vesna Vrecl, univ. dipl.

inž. arh.
A-1065 Barbara Štular, univ. dipl. inž.

arh.
A-1066 Mihael Miholič, univ. dipl. inž.

arh.
G-1455 Branko Malek, univ. dipl. inž.

grad.
G-0896 Nada Vamberger, inž. grad.
G-1793 Jurij Atelšek, inž. grad.
G-2116 Slavko Gjergjek, inž. grad.
G-2117 Vanja Colja, inž. grad.
G-2118 Anica Bratuša, inž. grad.
G-2119 Goran Jovanović, univ. dipl. inž.

grad.
G-2120 Jaka Prihoda, univ. dipl. inž.

grad.
G-2121 Andrej Vertič, univ. dipl. inž.

grad.
G-2122 Suzana Kastelic, inž. grad.
G-2123 Nataša Ribizel Šket, univ. dipl.

inž. gosp. inž.
G-2124 Jožef Kociper, inž. grad.
G-2125 Matjaž Mernik, univ. dipl. inž.

grad.
G-2126 dr. Blaž Dolinšek, univ. dipl. inž.

grad.
G-2127 dr. Samo Gostič, univ. dipl. inž.

grad.
G-2128 Vilian Jerman, inž. grad.
G-2129 Marko Zakrajšek, inž. grad.
G-2130 Andrej Jan, univ. dipl. inž. grad.
S-1190 Egon Vovk, univ. dipl. inž. str.
S-1191 Stanislav Leban, univ. dipl. inž.

str.
S-1192 Janez Povše, univ. dipl. inž. str.
S-1193 Špela Jernejc, univ. dipl. inž. str.
S-1194 Bojan Hribar, univ. dipl. inž. str.
S-1195 Valentin Vister, univ. dipl. inž. str.
S-1196 Veliša Mrvič, univ. dipl. inž. str.
S-1197 Matjaž Popelar, univ. dipl. inž.

str.
S-1199 Matjaž Premelč, inž. str.
S-1200 Anton Tomažič, inž. str.
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S-1201 Roman Medvešek, univ. dipl. inž.
str.

S-1202 Milan Kerkez, inž. str.
S-1204 Matjaž Macerl, dipl. inž. str.
E-1339 Aleš Pirc, univ. dipl. inž. el.
E-1340 mag. Albin Poljanec, univ. dipl.

inž. el.
E-1341 Andrej Dolinar, inž. el.
E-1342 Aleš Cehner, univ. dipl. inž. el.
E-1343 mag. Jože Vene, univ. dipl. inž.

el.
E-1344 Damjan Kresal, univ. dipl. inž. el.
E-1345 Danilo Ambrož, univ. dipl. inž. el.
E-1346 Gregor Zorič, univ. dipl. inž. el.
TD0623 Marjan Endliher, univ. dipl. inž.

str.
TK0624 Dušan Teslič, univ. dipl. inž.

kem. inž.
R-0090 dr. Mihael Brenčič, univ. dipl.

inž. geol.
R-0091 mag. Andrej Lapanje, univ. dipl.

inž. geol.
R-0092 mag. Magda Čarman, univ. dipl.

inž. geol.
R-0093 mag. Joerg Prestor, univ. dipl.

inž. geol.
Geo0190 Mojca Remškar Planinc, inž.

geod.
Geo0189 Robert Graj, inž. geod.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih in-

ženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro in-

ženirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
R – številka v matični sekciji rudarske in

geotehnološke stroke,
Geo – matična sekcija geodetov,
PI – seznam pooblaščenih inženirjev,

ime in priimek, strokovni naziv,
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 49/2003 Ob-95781
Na podlagi Statuta Inženirske zbornice

Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slo-
venije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS z mirovanjem statusa
pooblaščenega inženirja.

Njihove zahteve je obravnaval upravni
odbor in sprejel sklep, da se jim odobri
mirovanje statusa pooblaščenega inženirja:

ES PI
A-0351 Aleš Guček, univ. dipl. inž. arh.
A-0504 Mag. Dare Poženel, univ. dipl.

inž. arh.
A-0301 Ingrid Šircelj, univ. dipl. inž. arh.
A-0323 Ivan Vilfan, univ. dipl. inž. arh.
AK-0854 Nevenka Žvokelj, univ. dipl. inž.

kraj. arh
A-0867 Maja Štefula, univ. dipl. inž. arh.
A-0928 Mateja Sušin Brence, univ. dipl.

inž. arh.
E-0740 Matej Logar, univ. dipl. inž. el.

TK0407 Mag. Alojzija Roženbergar, univ.
dipl. inž. kem.

G-9053 Radoslav Velkavrh, grad. tehnik
G-9154 Irena Selan, grad. tehnik
G-9366 Jasna Vrtačnik, grad. tehnik
G-9413 Aleksander Durič, grad. tehnik

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih in-

ženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro in-

ženirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
PI – seznam pooblaščenih inženirjev,

ime in priimek, strokovni naziv,
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 49/2003 Ob-95782
Na podlagi 99 in 103. člena Statuta IZS

objavlja Inženirska zbornica Slovenije

seznam inženirjev,
ki so podali lastno zahtevo za izbris iz

članstva zbornice in imenika
pooblaščenih inženirjev.

Njihove zahteve je obravnaval upravni
odbor na seji in sprejel sklep, da se iz član-
stva zbornice in imenika pooblaščenih inže-
nirjev izbriše na podlagi lastne zahteve na-
slednje inženirje:

ES PI
A-0890 Nataša Pevc, univ. dipl. inž. arh.
G-0585 Dragan Krajnc, univ. dipl. inž.

komun.
G-1981 Anton Gaberc, inž. grad.
G-1607 Andrej Kopač, univ. dipl. inž.

komun. inž.
G-0925 Bojan Papler, univ. dipl. inž.

grad.
S-0339 Ladislav Berke, univ. dipl. inž.

str.
S-0586 Miha Briški, univ. dipl. inž. str.
S-0186 Tomaž Hafner, univ. dipl. inž. str.
S-0364 Lovrenc – Bojan Horvat, inž. lad.

str.
S-0840 Andrej Ramor, univ. dipl. inž. str.
S-0979 Janez Lesar, univ. dipl. inž. str.
E-0067 Antun Kvasič, univ. dipl. inž. el.
E-0732 Slavko Ožbalt, univ. dipl. inž. el.
E-0919 Borut Velkavrh, univ. dipl. inž. el.
E-1010 Anton Doma, inž. el.
G-9051 Breda Geržina, grad. tehnik
E-9138 Mitja-Iztok Krušič, el. tehnik
G-9216 Veselinka Ružić, grad. tehnik
G-9231 Amalija Gregorič, grad. tehnik
A-9036 Meta Deu, grad. tehnik
Geo-0163 Mateja Remec, univ. dipl. inž.

geod.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih in-

ženirjev,

E – številka v matični sekciji elektro in-
ženirjev,

T – številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,

Geo-matična sekcija geodetov,
PI – seznam pooblaščenih inženirjev,

ime in priimek, strokovni naziv,
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 49/2003 Ob-95783
Na podlagi Statuta Inženirske zbornice Slo-

venije objavlja Inženirska zbornica Slovenije

inženirje,
ki so podali zahteve za prekinitev
mirovanje statusa pooblaščenega

inženirja:

ES PI
S-0672 Vojko Lapajne, univ. dipl. inž. str.
S-0145 Miha Verbajs, univ. dipl. inž. str.
S-0334 Vili Arnuga, univ. dipl. inž. str.
G-1656 Miloš Repše, univ. dipl. inž.

komun.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih in-

ženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro in-

ženirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
PI – seznam pooblaščenih inženirjev,

ime in priimek, strokovni naziv,
Inženirska zbornica Slovenije

Ob-95918
Slovenijavino, d.d., Frankopanska 11,

Ljubljana, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo enosobnega stanovanja v

izmeri 35,10 m2 s predprostorom v izmeri
12,98 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na
parceli št. 1006/1, vpisani v vl. št. 1312,
k.o. Sp. Šiška.

Ponudniki so lahko pravne osebe, regis-
trirane v Republiki Sloveniji in fizične ose-
be, državljani Republike Slovenije, ki bodo
pravočasno poslali ponudbo za nakup.

Ponudba mora vsebovati:
– ime oziroma firmo ponudnika,
– potrdilo o državljanstvu oziroma over-

jeni izpisek iz sodnega registra,
– ponujeno ceno in plačilne pogoje.
Ponudniki naj svoje ponudbe pošljejo v

sedmih dnih po objavi na naslov: Slovenija-
vino, d.d., Frankopanska 11, 1000 Ljublja-
na, z oznako »Ne odpiraj – zbiranje po-
nudb«.

Prodajalec si pridrži pravico, da ne sprej-
me nobene ponudbe.

Slovenijavino, d.d.
Ljubljana

Ob-95957
Na podlagi Zakona o javnih financah

(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) in Uredbe o pridobivanju, razpola-
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ganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) in
Sklepa Občinskega sveta občine Cerknica,
št. 146-11/10B-201/2001 z dne 29. 3.
2001, Občina Cerknica s sedežem v Cer-
knici, C. 4. maja 53, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v Štrukljevi

vasi
1. Predmet prodaje je stavbno zemljišče

v Štrukljevi vasi, Občina Cerknica, in sicer:
– zemljišče parc. št. stp. 20/1 stano-

vanjska hiša v površini 224 m2,
– zemljišče parc. št. stp. 103 gospodar-

sko poslopje v površini 35 m2,
– zemljišče parc. št. 912 sadovnjak 4 v

površini 876 m2,
– zemljišče parc. št. 915 sadovnjak 4 v

površini 962 m2,
– zemljišče parc. št. 143/1 sadovnjak 4

v površini 2046 m2,
– zemljišče parc. št.143/2 sadovnjak 4

v površini 127 m2, vpisane pri vl. št. 42,
k.o. Štrukljeva vas

2. Cena zemljišča, ki je predmet proda-
je je 9,036.710 SIT. V ceni ni vključen 20%
DDV.

3. Ceno stavbnega zemljišča je kupec-iz-
brani ponudnik dolžan plačati v 8 dneh po
sklenitvi pogodbe.

4. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča je 15 dni po pravno-
močnosti sklepa o izboru najugodnejšega
ponudnika. V primeru, da izbrani ponudnik
v tem roku ne sklene pogodbe, prodajalec
zadrži varščino.

5. Stroški, ki nastanejo v zvezi s pogod-
bo in stroške izvedbe vpisa lastništva v zem-
ljiško knjigo plača izbrani ponudnik-kupec.

6. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične osebe – državljani Republike Slove-
nije in pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji.

7. Merilo za izbor najugodnejšega ponu-
dnika je višja ponujena cena. Kupec je dol-
žan poleg kupnine plačati še 20% DDV na
ponujeno ceno.

8. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali od-
dajo v zaprti ovojnici najkasneje do ponede-
ljka, 30. 6. 2003 do 11. ure na naslov: Obči-
na Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cer-
knica, z oznako “Ne odpiraj – javno zbiranje
ponudb-Štrukljeva vas”. Na hrbtni strani mo-
ra biti označen polni naslov pošiljatelja.

9. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša

10% od ponujene cene zemljišča t.j.
903.671 SIT na račun Občine Cerknica, št.
01213-0100002563 UJP Postojna. Ponu-
dniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo proda-
jalec varščino vrnil v 8 dneh po izboru naju-
godnejšega ponudnika, izbranemu ponudni-
ku pa jo bo vračunal v kupnino;

– za fizične osebe – potrdilo o državljan-
stvu;

– za pravne osebe – izpisek iz sodnega
registra, iz katerega je razvidno, da imajo
sedež v Republiki Sloveniji in ne sme biti
starejši od 30 dni;

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
cene, navedene v tem razpisu.

10. Odpiranje ponudb je javno in bo v
sejni sobi Občine Cerknica, C. 4. maja 53,

I. nadstropje, v ponedeljek, 30. 6. 2003 ob
12. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravo-
časno prispele ponudbe bo obravnavala po-
sebna komisija, imenovana s strani župana
Občine Cerknica in vse ponudnike obvesti-
la o izboru najugodnejšega ponudnika v
osmih dneh od dneva, javnega odpiranja
ponudb.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
enake ali višje od cene, navedene v tem
razpisu.

11. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji zemljišča z najugodnejšim ponudni-
kom, oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pravnega posla ustavi.

12. Nepremičnine so naprodaj po na-
čelu videno – kupljeno. Po izvršeni prodaji
se morebitnih pripomb kupca ne bo upoš-
tevalo.

13. Vsa pojasnila v zvezi s prodajo zain-
teresirani ponudniki dobijo na Občini Cer-
knica, tel. 01/70-90-610, Olga Smodila ali
Samo Mlinar.

Občina Cerknica

Št. 465-02-30/2003 Ob-95985
Na podlagi sprejetega Programa proda-

je nepremičnin v letu 2003, ki ga je Občin-
ski svet občine Črnomelj sprejel na seji dne
26. 3. 2003 in določil Uredbe o pridobiva-
nju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) objavlja Občina Črnomelj, Trg svo-
bode 3, Črnomelj

javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanega stavbnega

zemljišča
1. Predmet prodaje je nezazidano stav-

bno zemljišče v lasti Občine Črnomelj parc.
št. 309/1, travnik v izmeri 4.931 m2, pripi-
sano k vl. št. 2028, k.o. Črnomelj. Zemlji-
šče se nahaja na območju urejanja C 6/3 –
Dolenjka – območje za oskrbne dejavnosti,
med Zadružno in Belokranjsko cesto v Čr-
nomlju.

2. Izhodiščna cena je 12,000.000 SIT.
Zemljišče je naprodaj po načelu “vide-

no-kupljeno”.
3. Na razpisu lahko sodelujejo pravne

osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, državljani Republike Slovenije.
Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potr-
dilo o državljanstvu, pravne pa izpis iz so-
dnega registra, ki ni starejši od 30 dni.

4. Ponudba mora biti izdelana tako, da
ponudnik poleg cene navede tudi namen,
za katerega kupuje nepremičnino, dejav-
nost, ki jo bo izvajal in čas vzpostavitve de-
javnosti, rok pričetka in dokončanja gradnje
objekta, velikost objekta.

5. Pisne ponudbe z dokazili je potrebno
v zaprti kuverti dostaviti do vključno 30. 6.
2003 do 12. ure na sedež Občine Črno-
melj, Trg svobode 3, Črnomelj. Na zaprti
kuverti mora biti pod naslovom občine vi-
dno (poudarjeno) navedeno  “Ponudba za
nakup nepremičnine. Ne odpiraj”. Ponudbi
mora biti priloženo dokazilo o plačilu varšči-
ne.

6. Interesenti morajo v roku za oddajo
vplačati varščino v višini 120.000 SIT na

transakcijski račun občine št.
01217-0100015850, sklic 00 465-02-30.
Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli,
bo vplačani znesek vrnjen v roku desetih
dni od odpiranja ponudb.

7. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil
najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno.

8. Predkupni upravičenec bo pozvan, da
v zakonskem roku 30 dni poda izjavo, ali
uveljavlja prednostno pravico pod enakimi
pogoji kot najugodnejši ponudnik.

9. Izbrani ponudnik mora podpisati pro-
dajno pogodbo v roku petnajst dni od preje-
ma poziva prodajalca k podpisu pogodbe.
Celotno kupnino mora kupce poravnati v
roku 8 dni od podpisa pogodbe, pri čemer
se položena varščina všteva v kupnino. Če
kupec v zgoraj določenem roku ne podpiše
pogodbe ali če ne plača celotne kupnine,
varščina zapade v korist Občine Črnomelj
in velja, da je odstopil od pogodbe.

10. Vse stroške v zvezi s pripravo po-
godbe in notarskega zapisa, davek, stroške
zemljiškoknjižnega prenosa in morebitne
druge stroške krije kupec.

11. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne
cene, ali ki bodo prispele po preteku roka
za oddajo ponudb ali s pogoji v nasprotju s
tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo
vplačana varščina, ne bodo upoštevane.

12. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne
30. 6. 2003 ob 13. uri na sedežu občine v
mali sejni sobi. Pri odpiranju lahko sodelu-
jejo tudi ponudniki in njihovi zastopniki ter
pooblaščenci s pooblastili.

13. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni.

14. Obveznost občine, da sklene pogod-
bo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena. Župan občine Črno-
melj ali imenovana komisija v soglasju z žu-
panom lahko ustavi začeti postopek do skle-
nitve pravnega posla.

15. Dodatne informacije in dokumenta-
cijo z obrazci za predložitev ponudb, lahko
interesenti dobijo na Občini Črnomelj, Trg
svobode 3, Črnomelj, soba št. 29, tel.
07/306-11-00. Kontaktni osebi: Kunič Vin-
ko in Novak Janžekovič Slavica.

Občina Črnomelj

Št. 73/03 Ob-95779
Republika Slovenija, Upravna enota

Domžale na podlagi četrtega odstavka 60.
člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93 in 1/96) v postopku izdaje
enotnega dovoljenja za gradnjo, uvedenem
na zahtevo investitorja Helios, Tovarna barv,
lakov in umetnih smol, d.o.o., Količevo 65,
Domžale, objavlja:

1. Upravna enota Domžale je investitorju
Helios-u, Tovarni barv, lakov in umetnih
smol, d.o.o., Količevo 65, Domžale, izdala
enotno dovoljenje za gradnjo št.
35102-250/2002-23040 z dne 2. 6. 2003
za gradnjo platoja z nadstreškom ter rekon-
strukcijo in spremembo namembnosti ob-
stoječega objekta št. 7 v Proizvodnjo to-
pil-destilacija in priprava odpadnih gošč za
odvoz in sežig na zemljišču parc. št.
1066/2 k.o. Domžale.

2. V postopku izdaje enotnega dovolje-
nja za gradnjo je bilo izdano okoljevarstve-
no soglasje RS, Ministrstva za okolje, pro-
stor in energijo, Agencija Republike Slove-
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nije za okolje, št. 35405-34/2003 z dne
23. 5. 2003 pod naslednjim pogojem:

– pri gradnji in izvajanju dejavnosti mora
investitor upoštevati omilitvene ukrepe in
druga okoljevarstvena priporočila, navede-
na v »Poročilu o vplivih na okolje – preseli-
tve destilacije topil«, ki ga je izdelal Oikos
d.o.o., Šaranovičeva 36b, Vir pri Domža-
lah.

3. Med javno predstavitvijo, obravnavo
in zaslišanjem ni bilo podanih mnenj in pri-
pomb v zvezi z vplivom načrtovanega pose-
ga na okolje.

Upravna enota Domžale

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 2/05-09-21102-363/2001-15 Ob-95778

Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51.
člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Fittkau Manuele, sedaj nezna-
nega prebivališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Fittkau Manueli, roj. 16. 2. 1981, s prijavlje-
nim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Andre-
aševa ulica 8, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-08-21102-147/2001-18 Ob-95784

Upravna enota Ljubljana na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejan-
skega stalnega prebivališča Vinšek Mirota,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja na-
slednji sklep

1. Za začasnega zastopnika stranki Vin-
šek Mirotu, roj. 15. 3. 1983, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Vrhovče-
va ulica 1, se postavi Marko Aškerc, dela-
vec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-08-21102-109/2001-17 Ob-95785
Upravna enota Ljubljana na podlagi pr-

vega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS,

št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejan-
skega stalnega prebivališča Dima Dragiše,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja na-
slednji sklep

1. Za začasnega zastopnika stranki Di-
ma Dragiši, roj. 11. 2. 1961 s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Pokopali-
ška ulica 40, se postavi Marko Aškerc, de-
lavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 252-68/2003 Ob-95877
Upravna enota Mozirje izdaja v upravni

stvari razveljavitve dovoljenja za začasno
prebivanje v Republiki Sloveniji, za Elvira
Huskića, na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02) in 44. ter 47. člena Zakona o držav-
ni upravi (Ur. l. RS, št. 52/02), po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:

1. Za začasno zastopnico stranki Elviru
Huskiću, roj. 10. 11. 1982 v Gračanici, dr-
žavljanu Republike Bosne in Hercegovine,
neznanega prebivališa, se postavi Katica Je-
laš iz Prihove 41, zaposlena na Upravni enoti
Mozirje.

2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko toliko časa, dokler v postopek ne
vstopi stranka ali njen pooblaščenec oziro-
ma zakoniti zastopnik.

Št. 252-69/2003 Ob-95879
Upravna enota Mozirje izdaja v upravni

stvari razveljavitve dovoljenja za začasno
prebivanje v Republiki Sloveniji, za Suada
Avdića, na podlagi prvega odstavka 51. čle-
na Zakona o splošnem upravnem postopku
(Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) in
44. ter 47. člena Zakona o državni upravi
(Ur. l. RS, št. 52/02), po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:

1. Za začasno zastopnico stranki Suadu
Avdiću, roj. 1. 4. 1975 v Stjepan polju, dr-
žavljanu Republike Bosne in Hercegovine,
neznanega prebivališča, se postavi Katica
Jelaš iz Prihove 41, zaposlena na Upravni
enoti Mozirje.

2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko toliko časa, dokler v postopek ne
vstopi stranka ali njen pooblaščenec oziro-
ma zakoniti zastopnik.

Št. 2/05-09-21102-142/2003-5 Ob-95900

Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51.
člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00,
52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Mc Coneghey Enise, sedaj ne-
znanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Mc Coneghey Enisi, roj. 14. 1. 1971, s pri-
javljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani,
Ižanska cesta 305, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-08-21102-496/2001-13 Ob-95949

Upravna enota Ljubljana na podlagi pr-
vega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejan-
skega stalnega prebivališča Dedajić Ljubo-
mirja, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep;

1. Za začasnega zastopnika stranki
Dedajić Ljubomirju, roj. 15. 5. 1949, s
prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljub-
ljani, Osenjakova ulica 10, se postavi Mar-
ko Aškerc, delavec Upravne enote Ljub-
ljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-08-21102-216/2003-11 Ob-95964

Upravna enota Ljubljana na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejan-
skega stalnega prebivališča Karba Karoli-
ne, sedaj neznanega prebivališča, izdaja na-
slednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Kar-
ba Karolini, roj. 4. 11. 1937, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na Trubarjevi cesti 66,
Ljubljana, se postavi Marko Aškerc, dela-
vec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 02401-6/2003-1211 Ob-95735
Organizacija sindikata Srednje šole Sreč-

ka Kosovela Sežana, s sedežem v Sežani,
Kosovelova ulica 6, se preimenuje v Sindi-
kat Vir – ZSSS Osnovne šole Srečka Ko-
sovela Sežana, s sedežem v Sežani, Ko-
sovelova ulica 6.

Pravila Sindikata VIR – ZSSS Osnovne
šole Srečka Kosovela Sežana, s sedežem v
Sežani, Kosovelova ulica 6, sprejeta na član-
skem sestanku dne 19. 11. 2002, se hrani-
jo na Upravni enoti Sežana in so vpisana v
evidenco statutov sindikatov, pod zap. št.
23, z dne 2. 6. 2003.
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Št. 01100-0003/03 Ob-95736
1. Republika Slovenija, Upravna enota

Sevnica, sprejme v hrambo Pravila o delo-
vanju Sindikata podjetja Inde Sevnica se-
dež sindikata je: Prvomajska 14, 8290
Sevnica.

2. Pravila so bila sprejeta v hrambo dne
28. 5. 2003 in so vpisana pod zaporedno
številko 003/03.

Št. 02401-7/2003-1211 Ob-95789
Sedež ZSSS Sindikata podjetja SGP

Kraški Zidar Sežana, se spremeni iz prej-
šnjega naslova Sežana, Cesta na Lenivec
4, na nov naslov: Sežana, Kolodvorska
ulica 1.

Sprememba sedeža sindikata je vpisana
v evidenco statutov sindikatov na Upravni
enoti Sežana, pod zap. št. 24, z dne 4. 6.
2003.

Št. 028-1/2003-0202024 Ob-95790
1. V hrambo pri Upravni enoti ptuj se

vzamejo pravila Zveze svobodnih sindiaktov
Slovenije, Konferenca sindikata Radio - Te-
dnik Ptuj, d.o.o., Raičeva ul. 6, 2250 Ptuj.

– naziv pravil: Pravila konference Sindi-
kata družbe Radio - Tednik Ptuj, d.o.o.

– naziv sindikata: Zveza svobodnih sin-
dikatov Slovenije, Konferenca sindikata
Radio - Tednik Ptuj, d.o.o.

– sedež sindikata: Raičeva ul. 6, 2250
Ptuj.

– kratica sindikata: /
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-

ka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zaporedno številko 104.

3. Matična številka neodvisnega sindi-
kata Slovenije, območni svet Ptuj je:
15591193.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-34/03-3 Ob-95979
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 5. 6. 2003 izdal
odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstav-
kom 38. člena Zakona o preprečevanju ome-
jevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/
99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je
koncentracija družb Istrabenz, holdinška
družba, d.d., Cesta Zore Perello – Godina
2, Koper, in Strela-G Energetske storitve
d.o.o., Delpinova ulica 18, Nova Gorica,
skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne
bo nasprotoval.

Družba Istrabenz je pridobila večinski de-
lež v podletju Strela-G kot edini vlagatelj, ki je
sodeloval pri povečanju osnovnega kapitala
podjetja. V zadevnem primeru gre za koncen-
tracijo v smislu določb drugega odstavka 11.
člena ZPOmK.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov
ni izkazan resen sum, da bi bila koncentracija
neskladna s pravili konkurence. Razlogi in cilji

koncentracije so v skladu z določili veljavne
zakonodaje in pravili konkurence, zato Urad
ni sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti kon-
centracije s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-17/03-7 Ob-96059
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je 6. 6. 2003
na podlagi priglasitve koncentracije izdal
odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstav-
kom 38. člena Zakona o preprečevanju ome-
jevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99;
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Actual I.T., informacijske tehnologije,
d.o.o., Ferrarska ulica 14, Koper (v nada-
ljevanju: Actual I.T.), in AskNET elektron-
sko poslovanje d.o.o., Topniška ulica 4a,
Ljubljana (v nadaljevanju: AskNET), skla-
dna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo
nasprotoval.

Koncentracija se je izvedla z nakupom ve-
činskega poslovnega deleža družbe AskNET
s strani družbe Actual I.T., s čimer je slednja
pridobila možnost izvajanja nadzora nad dru-
žbo AskNET.

Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih
dostopnih podatkov ter iz značilnosti ponud-
be in povpraševanja na trgu prodaje strojne
opreme v okviru trga informacijske tehnologi-
je je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene
koncentracije ni izkazan resen sum o neskla-
dnosti koncentracije s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-25/03-4 Ob-96060
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je 6. 6. 2003
na podlagi priglasitve koncentracije izdal
odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstav-
kom 38. člena Zakona o preprečevanju ome-
jevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99;
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Istragas, podjetje za naftne in tehnične
pline, d.o.o. (od 2. 10. 2001 Istrabenz pli-
ni, plini in plinske tehnologije, d.o.o.), Ser-
min 8a, Koper (v nadaljevanju: Istragas),
in Celjski plini Celje, proizvodnja, trgovi-
na in storitve, d.o.o., Plinarniška ulica 1,
Celje (v nadaljevanju: Celjski plini), skla-
dna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo
nasprotoval.

Koncentracija se je izvedla z nakupom ve-
činskega deleža družbe Celjski plini s strani
družbe Istragas, s čimer je slednja pridobila
možnost izvajanja nadzora nad družbo Celjski
plini.

Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih
dostopnih podatkov ter iz značilnosti ponud-
be in povpraševanja na trgu prodaje utekoči-
njenega naftnega plina in trgu prodaje tehnič-
nih plinov je Urad ugotovil, da v zadevi prigla-
šene koncentracije ni izkazan resen sum o
neskladnosti koncentracije s pravili konkuren-
ce.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-79/02-8 Ob-96157
Urad RS za varstvo konkurence (v nadalje-

vanju: Urad) je 9. 6. 2003 v zadevi priglašene
koncentracije podjetij Telemach, družba za
komunikacijske storitve d.o.o., Cesta Ljub-
ljanske brigade 21, 1000 Ljubljana (v na-
daljevanju: Telemach), in KRS-kabelsko-
razdelilni sistem Velenje, d.d., Prešernova

8, 3320 Velenje (v nadaljevanju: KRS Ve-
lenje), sprejel odločbo kot sledi iz izreka v
nadaljevanju:

1. Urad priglašeni koncentracij podjetja Te-
lemach v zvezi z nakupom KRS Velenje ne
nasprotuje in izjavlja, da je skladna s pravili
konkurence, če bodo izpolnjene dodatne ob-
veznosti in pogoji iz druge točke izreka.

2. Dodatne obveznosti in pogoji, s kateri-
mi se zagotovi skladnost koncentracije s po-
goji ZPOmK:

Podjetje Telemach mora v roku 90 dni od
dneva vročitve odločbe zagotoviti ustrezno or-
ganizacijsko in računovodsko ločitev, ki bo na
eni strani omogočila delitev prihodkov, od-
hodkov in stroškov po opravljanju posamez-
nih storitev, ki jih nudi preko kabelsko-komu-
nikacijskega sistema, in delitev prihodkov, od-
hodkov in stroškov v povezavi z upravljanjem
kabelsko-komunikacijskega sistema na drugi
strani.

Podjetje Telemach mora v 18 mesecih
od dneva vročitve odločbe omogočiti naj-
manj enemu drugemu ponudniku prenosa
radijskih in televizijskih signalov preko ka-
belsko-komunikacijskega sistema opravlja-
nje teh storitev pod enakimi pogoji, kot
veljajo za podjetje Telemach, na kabelsko-
komunikacijskih sistemih, s katerimi uprav-
lja samo oziroma s katerimi upravlja dru-
žba, nad katero Telemach izvršuje nadzor,
in na katerih je hkratno opravljanje obrav-
navanih storitev s strani dveh ali več ponu-
dnikov tehnično izvedljivo. Podjetje Tele-
mach mora sprejeti pogoje in cene za
opravljanje obravnavanih storitev in jih pred
iztekom navedenega roka objaviti v Ura-
dnem listu RS in v dnevniku, ki izhaja na
celotnem območju Republike Slovenije.
Podjetje Telemach mora Uradu hkrati po-
sredovati natančne podatke o tehnični
usposobljenosti omrežja za namen izpolni-
tve obravnavanega pogoja.

Podjetje Telemach mora v 12 mesecih
od dneva vročitve odločbe omogočiti naj-
manj enemu dodatnemu ponudniku stori-
tev dostopa do interneta preko kabelsko-
komunikacijskega sistema opravljanje teh
storitev pod enakimi pogoji, kot veljajo za
podjetje Telemach oziroma za drugega po-
nudnika, če ima ta zagotovljene ugodnejše
pogoje, na kabelsko-komunikacijskih siste-
mih, s katerimi upravlja samo oziroma s
katerimi upravlja družba, nad katero Tele-
mach izvršuje nadzor, in na katerih je hkrat-
no opravljanje obravnavanih storitev s stra-
ni dveh ali več ponudnikov tehnično izved-
ljivo. Podjetje Telemach mora sprejeti po-
goje in cene za opravljanje obravnavanih
storitev in jih pred iztekom navedenega ro-
ka objaviti v Uradnem listu RS in v dnevni-
ku, ki izhaja na celotnem območju Repu-
blike Slovenije. Podjetje Telemach mora
Uradu hkrati posredovati natančne podat-
ke o tehnični usposobljenosti omrežja za
namen izpolnitve obravnavanega pogoja.

Podjetje Telemach mora Uradu nemu-
doma, najkasneje pa v osmih dneh po izte-
ku rokov iz prve, druge in tretje alinee dru-
gega odstavka izreka odločbe, Uradu pre-
dložiti ustrezen dokaz o izpolnitvi postavlje-
nega pogoja.

Podjetje Telemach mora nemudoma,
najkasneje pa v roku osmih dni, Urad obve-
stiti o vsaki prejeti ponudbi s strani drugih
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ponudnikov in/ali zavrnitvi možnosti za po-
nujanje storitev iz druge in tretje alinee dru-
gega odstavka izreka odločbe.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave po Zakonu
o poštnih storitvah

Št. 440-14/2003-4 Ob-96049
Na podlagi šestega odstavka 4. člena

Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS,
št. 42/02; v nadaljnjem besedilu: zakon)
Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo
in pošto Republike Slovenije po uradni dol-
žnosti objavlja, da je od 30. 5. 2003 do
30. 5. 2008 izvajalec univerzalnih poštnih
storitev na celotnem ozemlju Republike Slo-
venije, s pravico izvajanja rezerviranih poš-
tnih storitev:

– družba Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

Poleg pravic in obveznosti, ki jih imajo
izvajalci poštnih storitev v skladu z zako-
nom, ima navedena družba kot izvajalec uni-
verzalnih poštnih storitev tudi pravice in ob-
veznosti, ki se nanašajo izključno na izvajal-
ca univerzalnih poštnih storitev in so dolo-
čene v 3., 4., 5., 6.,11.,14., 16., 19., 22.,
26., 28., 30. in 31. členu zakona.

Agencija za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto

Republike Slovenije

Objave
gospodarskih družb

Ob-95787
Skladno z določilom prvega odstavka

516. člena in določilom 528. člena Zakona
o gospodarskih družbah, uprava družbe Po-
slovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana, Du-
najska cesta 107, objavlja

obvestilo,
da je bila Okrožnemu sodišču v Ljubljani

dne 5. 6. 2003, predložena pogodba o
pripojitvi družbe Žana, d.d., kot prevzete
družbe k družbi Poslovni sistem Mercator,
d.d., kot prevzemni družbi, ki sta jo pred
tem pregledala nadzorna sveta obeh družb,
udeleženih pri pripojitvi.

Delničarjem družbe Poslovni sistem Mer-
cator, d.d., sporočamo, da lahko na sede-
žu družbe pregledajo listine kot jih določa
drugi odstavek 516. člena ter hkrati opozar-
jamo na njihove pravice iz četrtega odstav-
ka 516. člena in tretjega odstavka 528. čle-
na Zakona o gospodarskih družbah.

Uprava
Poslovnega sistema Mercator, d.d.

Ob-95838
Skladno z določilom prvega odstavka

516. člena in določilom 528. člena Zakona
o gospodarskih družbah, uprava družbe Ža-
na, d.d., Žalec, Mestni trg 2, objavlja

obvestilo,
da je bila Okrožnemu sodišču v Celju

dne 5. 6. 2003 predložena pogodba o pri-
pojitvi družbe Žana, d.d., Žalec, kot prevze-
te družbe k družbi Poslovni sistem Merca-
tor, d.d., kot prevzemni družbi, ki sta jo
pred tem pregledala nadzorna sveta obeh
družb, udeleženih pri pripojitvi.

Delničarjem družbe Žana, d.d., Žalec,
sporočamo, da lahko na sedežu družbe pre-
gledajo listine kot jih določa drugi odstavek
516. člena ter hkrati opozarjamo na njihove
pravice iz četrtega odstavka 516. člena Za-
kona o gospodarskih družbah.

Uprava Žane, d.d., Žalec

Ob-96030
Na podlagi določil prvega in drugega

odstavka 516. člena Zakona o gospodar-
skih družbah uprava prevzemne družbe Golf
in kamp Bled, turizem in rekreacija, d.d.,
Kidričeva 10c, Bled in poslovodstvo pre-
vzete družbe Grand hotel Toplice Bled, ho-
telirstvo in turizem d.o.o., C. svobode 12,
Bled objavljata obvestilo, da je bila dne 10.
6. 2003 registrskemu sodišču v Kranju pre-
dložena pogodba o pripojitvi družbe Grand
hotel Toplice Bled, hotelirstvo in turizem
d.o.o., kot prevzete družbe k družbi Golf in
kamp Bled, turizem in rekreacija, d.d., kot
prevzemni družbi, katero sta pregledala
nadzorna sveta obeh družb.

Delničarje in družbenike vsake od družb,
ki sta udeleženi pri združitvi s pripojitvijo
obveščamo, da imajo v skladu z določili
516. člena Zakona o gospodarskih družbah
od 14. 6. 2003 dalje na sedežu katerekoli

izmed družb, ki sta udeleženi pri združitvi s
pripojitvijo na vpogled naslednje listine:

– pogodba o pripojitvi,
– letna poročila družb Golf in Kamp Bled

d.d. in Grand hotel Toplice Bled d.o.o. za
poslovna leta 2002, 2001, 2000,

– zaključno poročilo po stanju prevzete
družbe na dan obračuna združitve, to je
1. 1. 2003,

– poročilo uprave in poslovodstva nave-
denih družb o pripojitvi,

– revizijsko poročilo o pripojitvi,
– poročilo nadzornih svetov družb v skla-

du z določili 514.a člena ZGD.
Vsakemu delničarju oziroma družbeniku

družb, ki sta udeleženi pri združitvi s pripoji-
tvijo, ki bo zahteval prepis listin iz prejšnje-
ga odstavka, bo uprava prevzemne družbe
v skladu z določili četrtega odstavka 516.
člena ZGD, najkasneje naslednji delovni dan
po prejemu zahtevka zagotovila brezplačen
prepis teh listin.

Uprava Golf in kamp Bled,
turizem in rekreacija d.d.

Poslovodstvo Grand hotel Toplice
Bled,

hotelirstvo in turizem d.o.o.

Ob-95885
SILFIN družba za poslovne storitve

d.o.o. – v likvidaciji Gregorčičeva ulica 39,
2000 Maribor, skladno z določili Zakona o
gospodarskih družbah objavljam

poziv upnikom

da prijavijo svoje terjatve do družbe Sil-
fin, družba za poslovne storitve d.o.o., Ma-
ribor, Gregorčičeva ulica 39, vpisana v so-
dni register Okrožnega sdoišča v Mariboru
pri številki reg. vl. 1/101500-00, matična
številka 1121367 v roku 30 dni po objavi
tega poziva.

Prijavi terjatve morajo biti predložena vsa
dokazila, ki utemeljujejo obstoj terjatve.

Likvidacijski upravitelj
Kuharič Jože

Javne prodaje delnic

Ob-95808
Slovenska zadružna kmetijska banka

d.d. Ljubljana objavlja

ponudbo
za prodajo rednih delnic podjetja

Labod d.d.
Prodajalec: Slovenska zadružna kmetij-

ska banka d.d. Ljubljana, Kolodvorska 9,
1000 Ljubljana.

Predmet prodaje: 60.000 rednih delnic
podjetja Labod Konfekcija d.d., Seidlova c.
35, 8000 Novo mesto (oznaka LNMG).

Ponudniki lahko kupijo redne delnice po-
djetja Labod d.d. le v kvoti 60.000 delnic
LNMG.

Obveznost prodajalca, da sklene pogod-
bo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje je izključena.

Ponudnik, ki želi kupiti ponujene delni-
ce, mora poslati pisno ponudbo (ponudba
mora vsebovati: kupnino, način in rok plači-
la) na naslov: Slovenska zadružne kmetij-

Objave po 64. členu
Zakonu o medijih

Ob-95834

Ime medijev:
– Dnevnik,
– Nedeljski dnevnik,
– Hopla,
– Dnevnik Online.
Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba,

d. d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizič-

ne osebe oziroma firma in sedež pravne
osebe, ki ima v premoženju izdajatelja naj-
manj petodstotni delež kapitala ali najmanj
petodstotni delež upravljalskih oziroma gla-
sovalnih pravic:

– DZS, d.d., Mali trg 6, Ljubljana,
– KD holding, d.d., Celovška cesta 206,

Ljubljana,
– Kapitalska družba, d.d., Dunajska ce-

sta 56, Ljubljana,
– ČZP Večer, d.d., Svetozarevska ulica

14, Maribor.
Imena članov uprave izdajatelja: predse-

dnik uprave mag. Branko Pavlin, član upra-
ve Branko Bergant.

Člani nadzornega sveta izdajatelja: Bo-
jan Petan – predsednik, Dejan Kovač – na-
mestnik predsednika, Marjan Božnik, Milan
Koželj, Milan Kneževič, Mojmir Ocvirk.
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ska banka d.d. Ljubljana, Kolodvorska 9,
1000 Ljubljana, v roku 15 dni od objave.

Ponudnik se mora zavezati, da bo pod-
pisal pogodbo o nakupu 60.000 delnic
LNMG najkasneje v 15 dneh po prejemu
obvestila, da je bil izbran in jih plačal najka-
sneje v 15 dneh po podpisu pogodbe.

Banka bo v osmih dneh po zaključku
zbiranja ponudb obvestila ponudnike o iz-
boru.

Kolikor najboljši ponudnik ne podpiše
pogodbe ali ne plača v rokih navedenih v
pogodbi, ki so določeni v tem razpisu, ban-
ka sklene pogodbo z drugim najboljšim po-
nudnikom.

Slovenska zadružna
kmetijska banka d.d.

uprava banke

Ob-95884
Banka Domžale d.d., skupina NLB v

skladu s Statutom Banke Domžale d.d., sku-
pina NLB objavlja ponudbo, ki jo je banki
posredoval delničar Igor Dragar, Drinova 6,
Prelog, 1230 Dožale,

za odkup
– 20 rednih delnic Banke Domžale d.d.,

skupina NLB.
Delnice se ponujajo po ceni 90.000 SIT.
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi

kupoprodajne pogodbe na transakcijski ra-
čun prodajalca.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili Statuta delničarji Banke Dom-
žale d.d., skupina NLB, ki v roku 15 dni od
dneva objave tega oklica pisno sporočijo
banki, da sprejmajo ponudbo.

Ponudba za odkup velja 15 dni od obja-
ve tega oklica.

Banka Domžale d.d., skupina NLB

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-95786
V skladu s 454. členom Zakona o go-

spodarskih družbah, poslovodstvo družbe
Integral Stojna, avtobusni promet, d.o.o.,
Reška cesta 1, Kočevje, z matično številko
5517010, vpisana v sodni register Okrož-
nega sodišča v Ljubljani, pod vložno števil-
ko 1/13156/00, objavlja, da je na svoji
skupščini dne 19. 12. 2002 sprejelo

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala

družbe
Osnovni kapital družbe se zmanjša od

108,850.000 SIT na  59,867.000 SIT. Raz-
log 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 kapi-
tala.

Upnikom, ki ne bi soglašali s sprejetim
zmanjšanjem osnovnega kapitala, bo dru-
žba ali poravnala upravičene zahtevke ali
zagotovila ustrezno varščino.

Integral Stojna, d.o.o., Kočevje

Sklici skupščin

Popravek

Ob-95943
V objavi sklica skupščine delniške dru-

žbe Lesna TIP tovarna ivernih plošč Otiški
Vrh d.d., objavljene v Uradnem listu RS, št.
49-51 z dne 30. 5. 2003, Ob-95032, se v
predlogu dnevnega reda v 2. točki predlog
sklepa 2 pravilno glasi:

Sklep 2: Uprava predlaga prenos ce-
lotnega bilančnega dobička v višini
74.968.000 SIT v druge rezerve iz do-
bička.

Lesna TIP d.d.
direktor

Danilo Anton Ranc univ. dipl. inž. les.

Popravek

Ob-95993
V objavi sklica 8. skupščine družbe Is-

kra Stikala, d.d., Kranj, objavljene v Ura-
dnem listu RS, št. 54 z dne 6. 6. 2003,
Ob-95474, se v predlogu sklepa k 3. točki
dnevnega reda znesek bilančnega dobička
popravi tako, da se pravilno glasi
23.775.922,57 SIT.

Iskra Stikala, d.d., Kranj
Alenka Čebašek

Popravek

Ob-96018
V sklicu 7. zasedanja skupščine IMPOL

d.d. Slovenska Bistrica za četrtek, 17. julija
2003 ob 12. uri, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 53-54 z dne 6. 6. 2003 na
strani 3151 se v celotnem tekstu sklica be-
seda IMPAL d.d. pravilno glasi IMPOL d.d.
Slovenska Bistrica.

Impol d.d.
uprava družbe

Popravek

Št. 140-134/03 Ob-96057
V objavi sklica 14. seje skupščine Poštne

banke Slovenije, d.d., objavljene v Uradnem
listu RS, št. 51 z dne 30. 5. 2003, Št.
145-6-2003, Ob-95118, se v prvem odstav-
ku datum petek, 23. junija 2003 spremeni v
ponedeljek, 23. junija 2003.

Poštna banka Slovenije, d.d.
uprava banke

Popravek

Ob-96160
Uprava družbe Integral AP Tržič d.d., Pre-

dilniška 1, Tržič, objavlja naslednjo spremem-
bo sklica skupščine, objavljene v Uradnem
listu RS, št. 54 z dne 6. 6. 2003: namesto
ob 12. uri, bo skupščina ob 16. uri istega
dne in z istim dnevnim redom in krajem skli-
ca.

Integral AP Tržič d.d.
uprava

Dopolnitev dnevnega reda

Št. 30/2003 Ob-95843
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in Statuta delniške družbe

dopolnjujem dnevni red skupščine družbe
Agroservis d.d., Koroška 58, 9000 Murska
Sobota, ki bo v torek, dne 15. julija 2003
ob 13. uri v prostorih uprave družbe, Koro-
ška ulica 58, 9000 Murska Sobota, z do-
datno točko dnevnega reda, ki sledi 6. toč-
ki in glasi:

6. Sprememba statuta družbe – do-
polnitev dejavnosti.

V ostalem ostaja dnevni red nespreme-
njen.

Agroservis d.d., Murska Sobota
uprava družbe

Branko Fijok, univ. dipl. inž. stroj.
direktor

Ob-95768
Na podlagi določbe 7.7. člena statuta

delniške družbe sklicuje uprava Tovarne
močnih krmil Črnci d.d., Črnci 2a, 9253
Apače

9. skupščino delničarjev
v ponedeljek, 14. julija 2003, ob 8. uri

na sedežu družbe v Črncih.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine.
Predlog sklepa: uprava odpre skupšči-

no in obvesti skupščino glede notarja, ki
piše zapisnik. Seji prisostvuje vablje na no-
tarka: Danica Hojs-Peršak.

2. Ugotovitev navzočnosti, izvolitev de-
lovnih teles in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: na podlagi poročila
preštevalcev glasov se ugotovi prisotnost
delničarjev na skupščini. Za predsednika
skupščine se izvoli Podlesek Franc, za preš-
tevalca glasov pa Cunk Marjetka in Elbl Bo-
židar. Potrdi se dnevni red.

3. Predlog delitve bilančnega dobička s
predlogom razrešnice upravi in nadzorne-
mu svetu za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlog o delitvi

bilančnega dobička za leto 2002. Deli se
dobiček poslovnega leta 2002 v višini
2,818.167,33 SIT, in sicer: bilančni dobi-
ček v znesku 2,818.167,33 SIT se v celoti
razporedi v preneseni čisti poslovni izid.

b) Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2002.

4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina sprejme predlagane spre-
membe statuta družbe zaradi uskladitve sta-
tuta z novelo ZGD.

5. Obravnava in sprejem sklepa o izvoli-
tvi članov nadzornega sveta družbe.

Ugotovi se, da 7. 7. 2003 preneha man-
dat dosedanjim članom nadzornega sveta.
Na predlog nadzornega sveta se za nove
člane nadzornega sveta kot predstavnike
delničarjev za mandatno dobo 4 let od 8. 7.
2003 imenujeta Elbl Božidar in Lipič An-
drej.

Seznanitev skupščine s člani nadzorne-
ga sveta, ki so jih izvolili organi soupravlja-
nja delavcev družbe: za člana nadzornega
sveta je bil izvoljen Cmour Janez.

6. Razno.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
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stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniški knjigi deset dni pred zaseda-
njem skupščine in ki pisno prijavo osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini ter prevzame-
jo gradivo ter glasovalne lističe.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine, vključ-

no z besedilom letnega poročila uprave za
leto 2002 ter pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta in mnenjem pooblaščenega revi-
zorja je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda, za katere želijo, da so z njimi pra-
vočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno spo-
ročijo upravi najkasneje v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje skupščine z
istim dnevnim redom čez pol ure po skli-
cani seji. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Tovarna močnih krmil Črnci d.d.
uprava - direktor

Franc Podlesek, dr. vet. med.

Ob-95769
Na podlagi 36. in 37. člena Statuta del-

niške družbe Sinet, podjetje za storitve in
proizvodnjo, d.d., Grajska pot 8, Hrastnik,
uprava sklicuje

11. skupščino
Sinet d.d., Hrastnik, Grajska pot 8,
ki bo dne 16. 7. 2003 ob 13.

 
uri na

sedežu družbe v Hrastniku, Grajska pot 8,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: za predsedujočo skupšči-
ne se imenuje Ksenija Jakopič.

V verifikacijsko komisijo se imenuje:
– Barbara Plazar – predsednica,
– Tina Barič – preštevalka glasov (člani-

ca),
– Aleš Bočko – preštevalec glasov

(član).
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Marjana Kolenc Rus.
2. a) Seznanitev skupščine s pisnim po-

ročilom nadzornega sveta po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah.

b) Sprejem sklepov o uporabi bilančne-
ga dobička za leto 2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček podjetja Sinet d.d. Hrastnik iz leta

2002 v višini 54,307.655,76 SIT, kar pred-
stavlja preneseni dobiček iz leta 2001 v
višini 41,997.699,60 SIT in čisti dobiček iz
leta 2002 v višini 12,309.955,90 SIT je
prenos dobička, o čigar uporabi bo odloče-
no v naslednjih poslovnih letih.

c) Podelitev razrešnice direktorju in nad-
zornemu svetu za leto 2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na podeli razrešnico direktorju družbe in
članom nadzornega sveta družbe za leto
2002.

3. Razrešitev in imenovanje člana nad-
zornega sveta.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina pred iz-
tekom mandata razreši članico nadzornega
sveta, Ksenijo Jakopič.

4. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: določi se sejnina za člane
nadzornega sveta, in sicer za predsednika
35.000 SIT (neto) in za člane 30.000 SIT
(neto).

4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2003 skupščina
imenuje družbo Boniteta, družba za revizi-
jo, podjetniško in poslovno sodelovanje,
d.o.o., Efenkova 61, 3320 Velenje.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu na sedežu družbe
vsak delavnik od 10. do 12. ure, v času od
dneva objave sklica skupščine z dnevnim
redom do vključno dneva zasedanja skup-
ščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo vsi imetni-
ki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo na skup-
ščini delničarji ali njihovi zastopniki ali po-
oblaščenci, ki najmanj tri dni pred zaseda-
njem skupščine upravi delniške družbe pi-
sno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tu-
di z izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure (30 minut) pred zaseda-
njem, zaradi vzpostavitve evidenc in more-
bitnega prevzema glasovnic za glasovanje
na skupščini.

Sinet d.d.
direktor

Ob-95770
Na podlagi 37. člena Statuta družbe

uprava sklicuje

osmo skupščino
družbe Filc, d.d. Mengeš,

ki bo 15. 7. 2003 ob 8. uri v prostorih
na sedežu družbe v Mengšu, Slovenska ce-
sta 40, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev predsednika skupščine in
seznanitev z notarjem.

Predlog sklepa: izvolijo se organi skup-
ščine in imenuje notar.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom za leto 2002, z mnenjem revizorja, pi-
snim poročilom nadzornega sveta k letne-
mu poročilu in odločitev o uporabi bilan-
čnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

a) Bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2002 znaša 396,028.029,60 SIT,
se razporedi v višini 1,050.249 SIT za na-
grade članom nadzornega sveta, ostanek v
višini 394,977.780,60 SIT pa ostane ne-
razporejen in se bo razporejal v naslednjih
poslovnih letih.

b) Upravi in nadzornemu svetu Filc, d.d.
Mengeš se za leto 2002 podeli razrešnica.

3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizorja družbe za leto 2003 se imenuje Bo
Consulting d.o.o., Neubergerjeva 9, Ljub-
ljana.

Udeležbo na skupščini ali uresničevanje
glasovne pravice na njej morajo delničarji
prijaviti najkasneje do 10. julija 2003, in
sicer s priporočenim pismom ali osebno v
tajništvu družbe, sicer ne morejo biti prisot-
ni na skupščini, oziroma uresničevati glaso-
valnih pravic.

Pravico udeležbe imajo vsi delničarji, ki
so na dan 10. julij 2003 vpisani v KDD.

Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
se v enakem roku prijavijo s pooblastilom,
ki mora biti pisno. Za fizične osebe mora
vsebovati ime in priimek, naslov in EMŠO
pooblastitelja in vse iste podatke poobla-
ščenca, kraj in datum ter podpis pooblasti-
telja, za pravne osebe pa poleg podatkov o
pooblaščencu in št. glasov še firmo, sedež
ter podpis in žig pooblastitelja.

Letno poročilo in preostalo gradivo za
skupščino je na vpogled v tajništvu družbe
Filc d.d. Mengeš, Slovenska cesta 40, 1234
Mengeš, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Filc, d.d., Mengeš
uprava

Ob-95771
Na podlagi 34. do 40. točke Statuta dru-

žbe Soško gozdno gospodarstvo Tolmin
d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin,
uprava družbe sklicuje

5. sejo skupščine
družbe Soško gozdno gospodarstvo

Tolmin d.d., Brunov drevored 13,
5220 Tolmin

ki bo v Tolminu, dne 17. 7. 2003, ob
9.30 v sejni sobi družbe Soško gozdno go-
spodarstvo Tolmin d.d., Brunov drevored
13, 5220 Tolmin.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine imenuje predstavnik odvetniške pisar-
ne Makuc, za preštevalko glasov pa usluž-
benko SGG Tolmin, d.d.
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Skupščini bo prisostvoval notar Edvard
Sivec.

3. Seznanitev skupščine o sprejemu let-
nega poročila s strani nadzornega sveta,
sklepanje o uporabi bilančnega dobička in
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu:

Predlog sklepov:
a) Skupščina se seznani s sklepom nad-

zornega sveta z dne 26. 5. 2003 o spreje-
tem poročilu za leto 2002.

b) Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2002.

c) Bilančni dobiček v skupni višini
40,308.515,16 SIT se uporabi:

– za razdelitev delničarjem za dividende
v višini 14,428.205 SIT (iz prenesenega do-
bička iz leta 1996 znesek 6,972.547,67
SIT in iz leta 1997 7,455.657,33 SIT), to je
55 SIT bruto na delnico. Izplača se do
30. 9. 2003 po stanju delničarjev na dan
zadnjega dne prijave na skupščino.

– preostanek bilančnega dobička v viši-
ni 25,880.310,16 SIT se prenese v nasled-
nje leto (16,418.601,13 SIT iz prenesenih
dobičkov preteklih let ter 9,461.709,03 SIT
iz čistega dobička v letu 2002.)

4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta družbe se imenujeta: Rafael Vončina
in Peter Jež.

Skupščina se seznani, da je svet delav-
cev imenoval v nadzorni svet Marjana Kra-
peža.

Mandat nadzornega sveta začne z ime-
novanjem.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta družbe se za revizorja družbe za po-
slovno leto 2003 imenuje Tekos revizija
d.o.o., Potoki 38, Kobarid.

6. Seznanitev skupščine s planom dru-
žbe za leto 2003.

7. Pobude in vprašanja delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Glasuje
se osebno in po pooblaščencu oziroma za-
stopniku.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skup-
ščine prijavili svojo udeležbo na sedežu dru-
žbe in so vpisani v delniško knjigo po stanju
zadnjega dne prijave na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe So-
ško gozdno gospodarstvo Tolmin d.d., Bru-
nov drevored 13, 5220 Tolmin, vsak delov-
ni dan od 9. do 13. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge in dopolnitve dnevnega re-
da pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od
objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
opravi istega dne, ob 10. uri, z istim dnevnim
redom. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.

Soško gozdno gospodarstvo
Tolmin d.d.

uprava

Ob-95772
Uprava družbe na podlagi Zakona o go-

spodarskih družbah in 7.6. točke Statuta
Trgovske družbe Žana, d.d., Žalec, Mestni
trg 2, Žalec, sklicuje

5. redno skupščino
delniške družbe, Trgovska družba

Žana, d.d., Žalec,
ki bo v sredo, 16. julija 2003 ob 12. uri,

v prostorih notarja Srečka Gabrila, Savinj-
ska cesta 20, Žalec.

I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Izvolijo se organi skupščine.
Redni seji bo prisostvoval vabljeni notar

Srečko Gabrilo.
2. Predlog sklepa o uporabi bilančnega

dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

1. Predlog sklepa: celotni bilančni dobi-
ček leta 2002 v višini 34,678.000 SIT osta-
ne nerazdeljen in se odločanje njegovi upo-
rabi prenese v naslednje leto.

2. Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu dru-
žbe za poslovno leto 2002.

3. Sprejem sklepov o pripojitvi družbe
Žana, d.d., Žalec, kot prevzete družbe k
družbi Poslovni sistem Mercator, d.d., kot
prevzemni družbi.

1. Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep o pripojitvi družbe Žana, d.d., Žalec,
k družbi Poslovni sistem Mercator, d.d.

2. Predlog sklepa: skupščina daje sogla-
sje k Pogodbi o pripojitvi družbe Žana, d.d.,
Žalec k družbi Poslovni sistem Mercator, d.d,
ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.

Prevzemna družba Poslovni sistem Mer-
cator, d.d., daje delničarjem prevzete dru-
žbe Žana, d.d., Žalec, v skladu z drugim
odstavkom 528.a člena Zakona o gospo-
darskih družbah možnost, da namesto del-
nic prevzemne družbe prejmejo denarno na-
domestilo, določeno v pogodbi o pripojitvi.

4. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: nadzornemu svetu dru-

žbe se za uspešno delo v letu 2002 v bre-
me poslovnih stroškov izplača nagrada v
skupni bruto vrednosti 596.056 SIT.

5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 2003 se imenuje revizijska hiša
Pricewaterhouse Coopers, d.o.o., Ljubljana.

II. Vpogled v gradiva
Gradivo za dnevni red s predlogi skle-

pov, vključno s sprejetim letnim poročilom
in poročilom nadzornega sveta in listinami
kot jih določa drugi odstavek 516. člena
ZGD, je na vpogled delničarjem družbe na
sedežu družbe v tajništvu družbe Žana, d.d.,
Žalec, vsak delovni dan od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, od
10. do 12. ure.

III. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 12. uro. Če

tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno
zasedanje istega dne v istih prostorih ob
12.30, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Prostor, v katerem bo potekala skupšči-
na, bo odprt 30 minut pred začetkom zase-
danja skupčine.

IV. Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo:
1. Delničarji, njihovi zastopniki in poo-

blaščenci, ki najkasneje tri dni pred skup-
ščino pisno prijavijo svojo udeležbo. Zasto-
pniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob
priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki
ostane shranjeno pri družbi.

2. Prijava iz prejšnje točke je pravoča-
sna, če na sedež družbe prispe do vključno
13. 7. 2003.

Trgovska družba Žana, d.d., Žalec
uprava – direktor

Dolfe Naraks

Ob-95773
Na podlagi 283. člena ZGD in tretjega

odstavka 14. točke statuta delniške družbe
Kolpa, Proizvodnja in predelava plastičnih
mas, d.d. Metlika, Rosalnice 5, sklicuje
uprava družbe Kolpa d.d.

7. skupščino
delniške družbe Kolpa, d.d.,

ki bo 24. 7. 2003 ob 13. uri na sedežu
družbe, Rosalnice 5, Metlika.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih

teles in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se imenuje Branko Faleskini, za pred-
sednika verifikacijske komisije Samo Škru-
bej, za članici verifikacijske komisije pa Ne-
venka Pečaver in Štefka Zvonkovič. Skup-
ščini prisostvuje vabljeni notar. Skupščina
ugotovi sklepčnost.

2. Seznanitev skupščine s pisnim poro-
čilom nadzornega sveta po 274.a členu Za-
kona o gospodarskih družbah.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila s pisnim poročilom nadzornega sveta o
sprejemu letnega poročila za leto 2002.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2002 na predlog uprave in
nadzornega sveta in podelitev razrešnice za
leto 2002 upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček za leto 2002 v zne-

sku 1.062,302.902,35 SIT se uporabi za:
– izplačilo dividend delničarjem –

74,231.200 SIT,
– izplačilo nagrade upravi – 2,226.936

SIT,
– izplačilo nagrade nadzornemu svetu –

2,226.936 SIT,
– razporeditev v druge rezerve iz dobič-

ka – 270,837.700,96 SIT,
– preneseni dobiček družbe –

712,780.129,39 SIT.
Za izplačilo pod prvo, drugo in tretjo ali-

neo se uporabi čisti dobiček leta 1999, za
četrto alineo se porabi čisti dobiček leta
2002, razlika pa je preneseni dobiček dru-
žbe.

Bruto dividenda znaša 200 SIT na delni-
co in bo izplačana v 60 dneh po zasedanju
skupščine. Dividenda pripada delničarjem,
ki so vpisani v registru KDD na dan zaseda-
nja skupščine.

Nagrada upravi in nadzornemu svetu se
izplača v skladu s statutom 1/3 v delnicah
Kolpe d.d., 2/3 pa v gotovini. Za ta namen
se iz sklada lastnih delnic nameni takšno
število delnic, ki bodo v skupni vrednosti
predstavljale 1/3 udeležbe na dobičku, in
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sicer se delnica obračuna po povprečnem
ponderiranem nakupnem tečaju nakupov
delnic za sklad lastnih delnic v zadnjih 30
dneh pred izplačilom.

b) Skupščina upravi in nadzornemu sve-
tu podeljuje razrešnico za poslovno leto
2002.

4. Imenovanje revizijske družbe za po-
slovno leto 2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2003 imenuje revizijska družba Dinamic,
d.o.o., Ljubljanska c. 26, Novo mesto.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

so delničarjem na vpogled v tajništvu dru-
žbe vsak delavnik med 13. in 14.30, od
dneva sklica in objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Morebitni nasprotni predlogi sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda mora-
jo biti posredovani upravi družbe v pisni obli-
ki, obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po
objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, če so svojo udeležbo najavili dru-
žbi priporočeno po pošti ali osebno na se-
dežu družbe najpozneje tri dni pred zase-
danjem skupščine. Pooblaščenci in zastop-
niki morajo prijavi priložiti tudi pisna poobla-
stila delničarja.

Dvorana bo odprta 30 minut pred zase-
danjem. V tem času se udeleženci vpišejo v
seznam prisotnih delničarjev in prevzamejo
glasovnice za glasovanje na skupščini.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne z enakim dnevnim redom na istem me-
stu 24. 7. 2003 ob 14. uri. Skupščina bo
takrat odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Kolpa d.d. Metlika
uprava družbe

Ob-95774
Na podlagi 16. člena Statuta delniške

družbe Dana, tovarna rastlinskih specialitet
in destilacija, d.d., Glavna cesta 34, Mirna,
vabi uprava družbe delničarje na

6. sejo skupščine
družbe Dana d.d.,

Glavna cesta 34, Mirna

ki bo v četrtek, 17. 7. 2003 ob 13. uri na
sedežu družbe, Glavna cesta 34, Mirna.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednico skup-
ščine imenuje Marijo Urbič, za preštevalki
glasov pa Lucijo Kulovec in Katjo Kralj.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Tonček Bevc.

2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poro-
čila za leto 2002 in sprejem sklepa o razre-
šnici upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina podeljuje raz-
rešnico upravi in nadzornemu svetu za delo
v letu 2002.

3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-

sko družbo za leto 2003 skupščina imenu-

je KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje
in poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana.

4. Predlog dopolnitve Statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se do-
polni dejavnost družbe z naslednjo dejav-
nostjo: 52.630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln.

Zaradi razširitve dejavnosti se ustrezno
dopolni Statut družbe tako, da se v 5. členu
doda tekst: 52.630 Druga trgovina na dro-
bno zunaj prodajaln.

Skupščina sprejme predlagane dopolnitve
Statuta družbe in čistopis v predlagani obliki.

5. Imenovanje nadomestne članice nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: za nadomestno članico
nadzornega sveta se imenuje Marjano Ur-
bič. Mandat ji začne teči z dnem imenova-
nja na skupščini in ji preneha s preneha-
njem mandata člana nadzornega sveta, ime-
novanega s strani skupščine delničarjev.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Glasuje
se osebno ali po pooblaščencu oziroma za-
stopniku in sicer na podlagi glasovnice ozi-
roma glasovalne kartice, ki jo prejme delni-
čar ob vstopu v prostor skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skup-
ščine pisno prijavili svojo udeležbo na se-
dežu družbe, to je na dan 14. 7. 2003 in so
vpisani v centralnem registru pri KDD, po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.

Gradivo za skupščino, vključno s pre-
dlogom dopolnitve Statuta, je delničarjem
na vpogled v računovodstvu, na sedežu dru-
žbe na Mirni, Glavna cesta 34, vsak delovni
dan od 10. do 12. ure.

Dana d. d.,
uprava družbe

Ob-95775
Na podlagi statuta delniške družbe Re-

sevna, Trgovina in storitve, d. d., Mestni
trg 3, 3230 Šentjur sklicujemo

6. sejo skupščine delničarjev,

ki bo dne 14. julija 2003 ob 8. uri na
sedežu družbe v Šentjurju, Mestni trg 3.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine po pre-
dlogu uprave in nadzornega sveta.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Nikolaj Peter Gorinšek, za
preštevalca glasov pa Marija Vodenik in
Ivanka Boršič. Na seji bo prisoten vabljeni
notar.

2. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom družbe za leto 2002 in s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poro-
čila za leto 2002 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila z letnim poročilom družbe za leto 2002
in poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila družbe za leto 2002.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odo-

brava delo teh dveh organov družbe v letu
2002.

3. Imenovanje revizorja družbe za leto
2003.

Nadzorni svet daje predlog sklepa: za
revizorja družbe za poslovno leto 2003 se
imenuje družba Abeceda d.o.o., Celje.

4. Seznanitev skupščine z imenovanjem
predstavnika sveta delavcev v nadzornem
svetu.

Svet delavcev je na svoji seji dne 30. 1.
2003, sprejel sklep: za predstavnika delav-
cev v nadzornem svetu se iz vrst delavcev
za dobo mandata tega sveta delavcev z ve-
čino glasov vseh članov sveta delavcev ime-
nuje Olga Ivanuša.

Gradivo za skupščino je zainteresiranim
delničarjem na vpogled v tajništvu na sede-
žu družbe v Šentjurju, Mestni trg 3, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico le tisti delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najka-
sneje 3 dni pred skupščino pisno prijavijo
družbi svojo udeležbo na skupščini. Poo-
blaščence prosimo, da k prijavi predložijo
tudi pravilno izpolnjena pisna pooblastila.

Prijavljene udeležence prosimo, da pri-
dejo na zasedanje skupščine vsaj pol ure
pred začetkom in s podpisom potrdijo svojo
udeležbo v listi udeležencev ter prevzamejo
glasovalne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim
dnevnim redom ob 13. uri. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi

sklica skupščine podajo upravi družbe pi-
sno utemeljen nasprotni predlog k posa-
meznim točkam dnevnega reda. Uprava in
nadzorni svet bosta sprejela svoja stališča k
nasprotnim predlogom v desetih dneh po
objavi sklica skupščine in o tem obvestila
delničarje z objavo v časopisu Novi tednik.

Resevna,
Trgovina in storitve, d. d.

uprava

Št. 365102 Ob-95776
Na podlagi točke 7.4 Statuta družbe

Egoles, d.d. Škofja Loka – gozdarstvo, raz-
rez lesa, tesarstvo, Kidričeva cesta 56, Ško-
fja Loka, uprava družbe sklicuje

6. sejo skupščine
družbe Egoles, d.d. Škofja Loka,
Kidričeva cesta 56, Škofja Loka,

ki bo v petek, dne 18. 7. 2003 ob 13. uri
v sejni sobi na sedežu družbe, Kidričeva
cesta 56, Škofja Loka.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednico skup-
ščine imenuje Danico Klemenc, za prešte-
valca glasov pa Zdravka Šprajcerja in Mari-
jo Porenta. Skupščini bo prisostvoval vab-
ljeni notar Vojko Pintar.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta družbe.
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4. Uporaba bilančnega dobička in po-
delitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in nadzornega

sveta ostane bilančni dobiček iz leta 2002
v višini 80,562.818,38 SIT nerazporejen.

b) Upravi in nadzornemu svetu skupšči-
na družbe podeljuje razrešnico za dobro
opravljeno delo v letu 2002.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzorne-

ga sveta se za revizorja družbe za poslov-
no leto 2003 imenuje revizijska hiša Euro
– In& Partners, Škofja Loka.

Skupščine se lahko udeležijo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred se-
jo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo
na sedežu družbe in so vpisani v Central-
nem registru pri KDD, po stanju zadnjega
dne prijavnega roka.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu, na sedežu
družbe v Škofji Loki, Kidričeva cesta 56,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.

Egoles, d.d. Škofja Loka
uprava družbe

Ob-95777
Na podlagi določil ZGD in 39. člena

Statuta družbe Autoemona zastopstva in
servisi d.d., Celovška 252, Ljubljana,
sklicujemo

deveto sejo skupščine
 delniške družbe,

ki bo dne 15. 7. 2003 ob 13. uri v
prostorih družbe, Celovška 252, Ljublja-
na, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev predsednika skup-
ščine in preštevalca glasov.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika skupščine in preštevalca glasov.

2. Predložitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorja, pisnega poro-
čila nadzornega sveta k letnemu poročilu
ter podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu se podeljuje razrešnica za leto 2002.

3. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 2003 na predlog nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za leto 2003 pooblaščeno revizij-
sko družbo Contura d.o.o., Celovška 150,
Ljubljana.

Udeležba na skupščini
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-

čna, bo ponovno zasedanje istega dne t.j.
15. 7. 2003 ob 14. uri. Na ponovnem za-
sedanju bo skupščina odločala na podlagi
dnevnega reda, ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Pooblaščenci naj se izkažejo s pisnim
pooblastilom.

Gradivo za skupščino
Gradivo s predlogi sklepov, vključno s

sprejetim letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta je na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan od 13. do 14. ure.

Autoemona Zastopstva
in servisi d.d.

uprava

Ob-95809
Na podlagi določb Zakona o gospodar-

skih družbah ter v skladu s Statutom družbe
Elektromaterial Lendava d.d., Kolodvor-
ska 8, uprava družbe sklicuje

8. sejo skupščine,
ki bo v petek, 18. 7. 2003 ob 13. uri v

sejni sobi družbe Elektromaterial Lendava
d.d., Kolodvorska 8.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli: Le-

on Majerič,
– za preštevalki glasov se izvolita: Alek-

sandra Ribarič in Sidonija Lešnjak.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar

mag. Andrej Rošker.
2. Seznanitev skupščine s poročilom

nadzornega sveta o preveritvi letnega poro-
čila Elektromateriala Lendava d.d. ter kon-
solidiranega poročila skupine Elektromate-
rial skupaj z revizorskim poročilom o poslo-
vanju družbe v letu 2002.

Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pisnim poročilom nadzornega sve-
ta z dne 26. 5. 2003 o preveritvi letnega
poročila o poslovanju Elektromateriala d.d.
ter konsolidiranega poročila skupine Elek-
tromaterial za leto 2002 skupaj z revizijskim
poročilom.

3. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička družbe za leto 2002 in o razrešnici
upravi in nadzornemu svetu.

Predlogi sklepov:
a) Na predlog uprave družbe in ob potrdi-

tvi predloga uprave s strani nadzornega sve-
ta, ostane bilančni dobiček za poslovno leto
v višini 139,660.639,32 SIT nerazporejen.

b) Skupščina podeljuje upravi in nadzor-
nemu svetu razrešnico za poslovno leto
2002.

4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.

Predlog sklepa: v skladu z 240. členom
ZGD-F skupščina pooblašča upravo družbe
Elektromaterial Lendava d.d., da lahko v
roku 18 mesecev od dneva sprejema tega
sklepa kupuje lastne delnice družbe, s tem,
da najvišja nakupna cena ne sme presegati
knjigovodske vrednosti, najnižja pa ne sme
biti manjša od 50% nominalne vrednosti del-
nice ter skupni nominalni znesek kupljenih
lastnih delnic ne sme presegati 10% osnov-
nega kapitala. Za nakup lastnih delnic se
oblikujejo rezerve v ustrezni višini v skladu s
predpisi.

Letno poročilo o poslovanju skupaj z re-
vizijskim poročilom in pisno poročilo nad-
zornega sveta o preveritvi sestavljenega let-
nega poročila sta delničarjem na vpogled

vsak delovni dan od 7. do 15. ure v Službi
za organizacijo poslovanja, planiranje in
splošne zadeve na Kolodvorski 8, Lendava.

Preostalo gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled vsak delovni dan od 7.
do 15. ure v Službi za organizacijo poslova-
nja, planiranje in splošne zadeve na Kolod-
vorski 8, Lendava.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi sklica v tajništvu uprave na
sedežu družbe.

Pravico do udeležbe in glasovanje na
skupščini imajo delničarji, ki so na dan skup-
ščine vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo
vodi KDD. Vsaka delnica daje delničarju en
glas.

Glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi
delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščen-
ci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v
Službi za organizacijo poslovanja, planira-
nje in splošne zadeve pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri pred zasedanjem skupščine.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, za-
radi vzpostavitve evidenc in prevzema gla-
sovnic za glasovanje na skupščini. Sejna
soba bo odprta 30 minut pred začetkom
zasedanja skupščine.

Elektromaterial Lendava d.d.
direktor

Štefan Šoš, univ. dipl. soc.

Ob-95810
Na podlagi 40. člena statuta delniške

družbe Agis Zavore d.d., Ptuj, uprava druž-
be sklicuje

6. redno skupščino družbe
Agis Zavore d.d., Ptuj, Rajšpova ulica

16, Ptuj,
ki bo v torek, dne 15. 7. 2003 ob 14. uri

na sedežu družbe Rajšpova ulica 16 – v
Restavraciji Gastro, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se predsedujoči
skupščine in dva preštevalca glasov ter ime-
nuje se notar po predlogu sklicatelja.

2. Predložitev letnega poročila za leto
2002 s poročilom pooblaščenega revizorja
in pisnega poročila nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila (274.a člen ZGD) ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za leto 2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom za leto 2002 s
poročilom pooblaščenega revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi let-
nega poročila ter podeljuje razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta za leto 2002.

3. Sprejem dopolnitve statuta.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog uprave: sprejme se predlaga-
na dopolnitev statuta družbe.
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Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
besedilo statuta uskladi s sprejeto dopolni-
tvijo statuta in izdela njegovo prečiščeno
besedilo.

4. Imenovanje pooblaščene revizorske
družbe za leto 2003.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizorsko družbo za leto 2003 skupščina
imenuje družbo Auditor d.o.o. Ptuj.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,

vključno z besedilom letnega poročila za le-
to 2002 s poročilom pooblaščenega revizor-
ja, pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila, besedilo predlagane
dopolnitve statuta družbe bo na voljo na vpo-
gled delničarjem vsak delovni dan med 9. in
11. uro na sedežu družbe v tajništvu v času
od dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Pisni nasprotni predlogi delničarjev se
sprejemajo v roku enega tedna po objavi
tega sklica na naslovu družbe.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo oziroma nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki naj-
manj tri dni pred zasedanjem skupščine
upravi družbe prijavijo svojo udeležbo. Pri-
java je možna tudi preko pošte ali faks-a,
kateremu pa mora slediti priporočena poš-
ta. Prijave se bodo zbirale od dneva objave
tega sklica do vključno dne 11. 7. 2003 v
tajništvu družbe in v pisarni Lidije Dreven-
šek, Rajšpova ul. 16, Ptuj.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zara-
di vzpostavitve evidenc in prevzema glasov-
nic za glasovanje na skupščini.

Za udeležbo na skupščini se delničarji
izkažejo z osebnim dokumentom, poobla-
ščenci delničarjev in zastopniki delničarjev
pa z originalnim pisnim pooblastilom in ose-
bnim dokumentom.

Prostor, kjer se bo odvijala skupščina
bo odprt eno uro pred zasedanjem skup-
ščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napoveda-
nega pričetka skupščina ponovno sestane
in je sklepčna ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Agis Zavore d.d., Ptuj
direktor družbe

Emerik Weigl, dipl. inž.

Št. 367/03 Ob-95821
Uprava družbe na podlagi 7.3. točke sta-

tuta delniške družbe Mlekopromet, mlekar-
stvo in sirarstvo d.d., Ljutomer, Kolodvor-
ska ul. 10, sklicuje

8. sejo skupščine
delniške družbe Mlekopromet,

mlekarstvo in sirarstvo d.d., Ljutomer,
ki bo v torek, 15. 7. 2003 ob 13. uri na

sedežu družbe na Kolodvorski ulici 10, Lju-
tomer.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, sprejem dnevne-

ga reda in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-

dlagani dnevni red. Za predsednika skup-
ščine se izvoli Anton Šalamon, za prešteval-
ca glasov Jože Viher in Jakob Sabotin.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar mag.
Andrej Rošker za sestavo notarskega zapi-
snika.

2. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe Mlekopromet d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta družbe
v prečiščenem besedilu.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila skupaj z
revizorskim poročilom o poslovanju družbe
v letu 2002.

Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani ter potrdi pisno poročilo nadzorne-
ga sveta družbe z dne 4. 6. 2003 o preveri-
tvi letnega poročila skupaj z revizorskim po-
ročilom o poslovanju družbe v letu 2002.

4. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička družbe za leto 2002 in o razrešnici
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in ob pozitivnem

mnenju nadzornega sveta se bilančni dobi-
ček za leto 2002 v višini 14,964.747,98
SIT, ki je sestavljen iz ostanka čistega do-
bička za leto 2002, uporabi:

– za nagrade članom nadzornega sveta
za leto 2002 v višini 3,000.000 SIT in upra-
ve družbe v višini 2,800.000 SIT, ki se iz-
plačajo v roku 60 dni od zasedanja skup-
ščine družbe,

– za druge rezerve v višini 9,164.747,98
SIT.

2. Skupščina družbe podeljuje upravi in
nadzornemu svetu razrešnico za poslovno
leto 2002.

5. Sprejem poročila o uporabi sredstev
sklada lastnih delnic v letu 2002.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o uporabi sredstev sklada lastnih
delnic v letu 2002.

6. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije raču-

novodskih izkazov družbe Mlekopromet,
mlekarstvo in sirarstvo d.d. za leto 2003 se
imenuje revizorska hiša Audit d.o.o. Mur-
ska Sobota.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci ali zastopniki, ki bodo na dan 12. 7.
2003 vpisani v Centralnem registru vredno-
sti papirjev pri KDD. Pozivamo delničarje,
njihove zakonite zastopnike ali pooblaščen-
ce, da najavijo svojo udeležbo na skupščini
najpozneje tri dni pred zasedanjem skup-
ščine v pisni obliki. Pooblastila za zastopa-
nje na skupščini morajo biti pisna in za čas
pooblastilnega razmerja shranjena v družbi.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na razpolago v tajništvu uprave na se-
dežu družbe, vsak delovni dan v tednu, med
10. in 12. uro.

Prosimo udeležence skupščine, da se
prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol
ure pred začetkom zasedanja in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdi-
jo svojo prisotnost ter prevzamejo glasov-
nice.

Nasprotni predlogi delničarjev so lahko
le pisni in vloženi v sedmih dneh po objavi
tega sklica na sedežu družbe.

Ponovno zasedanje skupščine: če skup-
ščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se
skupščina ponovi istega dne ob 14. uri, v
istem prostoru. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Mlekopromet d.d.
uprava družbe

Št. 1087 Ob-95828
Uprava – direktor družbe Gozdno go-

spodarstvo Postojna, d.d., Vojkova ulica 9,
Postojna, vabi delničarje na

8. sejo skupščine
Gozdnega gospodarstva Postojna, d.d.,

Vojkova ulica 9, Postojna,
ki bo v petek, dne 18. 7. 2003 ob 12. uri

na sedežu družbe Vojkova ulica 9, 6230
Postojna, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
– za predsedujočega skupščine se izvo-

li: Viktor Zakrajšek,
– za preštevalca glasov se izvolita: Ur-

ška Sirnik, Tomaž Vodopivec.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Draga Intihar, Cesta 4. maja 16, Cerknica.
2. Predložitev letnega poročila družbe

Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. in sku-
pine GGP, d.d. za poslovno leto 2002; revi-
zorjevega poročila za družbo Gozdno go-
spodarstvo Postojna, d.d. in revizorjevega
poročila za skupino GGP, d.d. oboje za po-
slovno leto 2002, pisnega poročila nadzor-
nega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila družbe Gozdno gospodarstvo Po-
stojna, d.d. in skupine GGP, d.d. za poslov-
no leto 2002 ter podelitev razrešnice upravi
in članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme naslednja
sklepa:

a) Skupščina se seznani z letnim poroči-
lom družbe Gozdno gospodarstvo Postoj-
na, d.d. in skupine GGP, d.d. za poslovno
leto 2002; revizorjevim poročilom za dru-
žbo Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. in
revizorjevim poročilom za skupino GGP,
d.d., oboje za poslovno leto 2002 in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila družbe Gozdno
gospodarstvo Postojna, d.d. in skupine
GGP, d.d. za poslovno leto 2002.

b) Skupščina potrjuje in odobri delo di-
rektorja (uprave) in članov nadzornega sve-
ta v poslovnem letu 2002 in jim podeljuje
razrešnico.

3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga

skupščini, da sprejme naslednji sklep: za
revizorja za poslovno leto 2003 skupščina
imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje
za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.,
Neubergerjeva ulica 30, 1000 Ljubljana.

4. Seznanitev skupščine z odpoklicem
člana in izvolitvijo novega člana nadzornega
sveta kot predstavnika delavcev.

Skupščino družbe se seznani, da je svet
delavcev na svoji seji dne 4. 2. 2003 odpo-
klical Franca Trošta, člana nadzornega sve-
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ta kot predstavnika delavcev družbe. Za no-
vega člana nadzornega sveta kot predstav-
nika delavcev je bil izvoljen Srečko Bajc z
mandatom, ki traja do izteka mandata osta-
lih članov nadzornega sveta.

5. Umik delnic z organiziranega trga.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet

predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep: delnice družbe Gozdno gospodarstvo
Postojna, d.d. z oznako GZPG, se umaknejo
z organiziranega trga vrednostnih papirjev.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

glasujejo delničarji, ki bodo vpisani v delni-
ški knjigi pri Klirinško–depotni družbi na dan
15. 7. 2003, oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki.

Pooblastila morajo biti pisna in jih shrani
družba.

Prijava udeležbe na skupščini
Vsi udeleženci, ki se nameravajo udele-

žiti zasedanja skupščine, svojo udeležbo na
skupščini sporočijo družbi najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.

Pozivamo udeležence, da ob prihodu na
skupščino pol ure pred pričetkom seje v
sprejemni pisarni, s podpisom potrdijo svo-
jo prisotnost na skupščini in prevzamejo gla-
sovalne lističe. Za udeležbo na skupščini
se fizične osebe izkažejo z osebnim doku-
mentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom
iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi

sklepov je delničarjem na vpogled vsak de-
lovni dan pri Bernardi Fatur–Nikolić in Darji
Dolenc od 12. do 14. ure.

Predlogi delničarjev
Vsak novi predlog delničarjev mora biti v

pisni obliki, obrazložen in vložen v roku 7 dni
po objavi tega sklica.

Izjava
Če bo umik delnic z organiziranega trga

vrednostnih papirjev sprejet na podlagi ve-
činskega sklepa, Gozdno gospodarstvo Po-
stojna, d.d. izjavlja, da bo od delničarjev, ki
bodo sprejemu tega sklepa nasprotovali,
odkupila njihove delnice po ceni 1.100 SIT
(tisočsto SIT) za eno delnico.

Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d.
uprava – direktor

Št. 02/03 Ob-95830
V skladu z določili 31. in 51. člena Statu-

ta Zavarovalnice Maribor d.d. ter na podlagi
sklepa nadzornega sveta družbe z dne 3.
6. 2003 sklicuje uprava družbe

25. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.,

ki bo v torek, 15. 7. 2003 ob 11. uri v
Mariboru, v Cankarjevi ulici 3, v sejni sobi
607/VI, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev predse-
dnika, imenovanje notarja, ugotovitev sklep-
čnosti in sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-
dnika skupščine, imenuje notarja, ugotovi
sklepčnost in sprejme dnevni red v skladu s
predlogom sklicatelja skupščine.

2. Predstavitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorja, pisnega poroči-
la nadzornega sveta k letnemu poročilu in
mnenja nadzornega sveta k letnemu poro-
čilu o notranjem revidiranju.

Predlog sklepa:
1) Skupščina se seznani s sprejetim let-

nim poročilom za poslovno leto 2002 z
mnenjem revizorja, poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu in mnenjem nad-
zornega sveta k letnemu poročilu o notra-
njem revidiranju.

2) Skupščina Zavarovalnice Maribor d.d.
podeli razrešnico upravi in nadzornemu sve-
tu za poslovno leto 2002.

3. Obravnava predloga nagrade predse-
dniku in članom nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa: na podlagi poročila o
poslovanju družbe v letu 2002 in delu nad-
zornega sveta družbe v letu 2002 se za
intenzivno sodelovanje v postopkih vodenja
in nadzora nad poslovanjem, za uveljavlja-
nje nove zavarovalniške zakonodaje, delo
pri dokapitalizaciji družbe in povečano an-
gažiranje pri sanaciji poslovanja predsedni-
ku nadzornega sveta družbe za delo v letu
2002 izplača nagrada v bruto znesku
1,500.000 SIT, članom nadzornega sveta
pa nagrada v bruto znesku 1,250.000 SIT.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa: za poslovno leto 2003 se
imenuje s strani uprave in nadzornega sveta
družbe soglasno predlagani revizor: Revizij-
ska družba »Revidis« d.o.o. iz Ljubljane.

5. Obravnava predloga in sprejem skle-
pa o spremembah in dopolnitvah Statuta
Zavarovalnice Maribor d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve Statuta ZM d.d. v besedilu
predloga sprememb in dopolnitev statuta.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe,
da na podlagi na tem zasedanju skupščine
sprejetih sprememb in dopolnitev statuta
določi besedilo čistopisa Statuta ZM d.d.

6. Vprašanja, predlogi in pobude delni-
čarjev.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci ali zakoniti zastopniki. Pravico do
udeležbe in glasovanja na skupščini imajo
delničarji, ki bodo na dan 7. 7. 2003 vpisani
v delniško knjigo.

Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti
najpozneje pet dni pred zasedanjem skup-
ščine na naslov: Zavarovalnica Maribor d.d.,
tajništvo družbe, Cankarjeva ul. 3, 2507
Maribor.

Družba bo upoštevala pisne prijave, ki
bodo prispele do srede, 9. 7. 2003, oziro-
ma bodo tega dne poslane s priporočeno
pošiljko.

Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino najmanj 20 minut pred začet-
kom zasedanja prijavijo predstavniku dru-
žbe na kraju, kjer bo zasedanje in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo
na skupščini se pooblaščenci izkažejo s pi-
snim pooblastilom, ki ga ravno tako posre-
dujejo naslovu družbe do 9. 7. 2003, oziro-
ma ga tega dne pošljejo s priporočeno po-
šiljko.

Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je na voljo v tajništvu družbe vsak delovni
dan od 12. do 13. ure, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Uresničevanje glasovalne pravice: gla-
suje se osebno, vsaka delnica šteje en glas.

Predlog delničarjev: morebitne nasprot-
ne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda naj delničarji z obrazložitvijo pi-
sno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh
po objavi tega sklica.

Ponovno zasedanje skupščine: v prime-
ru, da ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne uro pozneje, to je ob 12. uri.
V tem primeru bo skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Zavarovalnica Maribor d.d.
uprava družbe

Ob-95840
Na podlagi tretjega člena šestega pogla-

vja statuta delniške družbe VODI Gorica d.d.
sklicuje uprava

8. redno skupščino družbe
VODI Gorica d.d. Kromberk

ki bo na sedežu družbe v Kromberku,
Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica, v torek,
dne 15. 7. 2003 s pričetkom ob 13. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se imenuje Slavka Murovec; za preš-
tevalca glasov se imenujeta Miran Keber in
Mirjam Sivec. Skupščini bo prisostvovala
notarka Eva Lučovnik iz Nove Gorice.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za leto 2002, poročilom
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranim letnim poročilom za leto 2002,
poročilom revizorja in pisnim poročilom nad-
zornega sveta.

3. Podelitev razrešnice za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje raz-

rešnico upravi in nadzornemu svetu za leto
2002.

4. Ugotovitev prenehanja mandata čla-
nov nadzornega sveta in imenovanje novih
članov.

Predlog sklepov:
a) skupščina ugotovi, da je 31. 5. 2003

potekel štiriletni mandat dosedanjim članom
nadzornega sveta;

b) za nove člane nadzornega sveta z za-
četkom mandata z dnem izvolitve se izvolijo:

1. Miran Lovrič,
2. Srečko Tratnik,
3. Pavel Lavrenčič,
4. Andrej Laznik.
Dva člana nadzornega sveta, ki sta pred-

stavnika delavcev izvoli svet delavcev.
5. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be statuta v predlaganem besedilu.
6. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

poslovno leto 2003 se imenuje revizijska
družba BDO EOS Revizija d.o.o., Družba
za revidiranje, Ljubljana.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki pisno
prijavo za udeležbo na skupščini oddajo
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osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj 3
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave družbe.

Celotno gradivo je na vpogled vsak de-
lovni dan v tajništvu družbe od 11. do 13.
ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprot-
ni predlogi morajo biti pisni in obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala ob 14. uri z
istim dnevnim redom in v istih prostorih. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne gle-
de na število zastopanega kapitala.

VODI Gorica d.d. Kromberk
uprava

Ob-95848
Uprava družbe Termopol d.d. na podla-

gi 96. člena Statuta družbe sklicuje

10. skupščino
delniške družbe Termopol,

ki bo dne 16. 7. 2003 ob 14. uri na
sedežu družbe v Sovodnju, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev organov skupščine.

2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta glede sprejetja letnega poročila za le-
to 2002.

3. Podelitev razrešnice članom uprave
in nadzornega sveta.

Predlog sklepov:
1. Skupščina ugotovi sklepčnost in ime-

nuje organe skupščine.
2. Skupščina se seznani z letnim poroči-

lom za leto 2002.
3. Skupščina podeli razrešnico članom

uprave in nadzornega sveta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki udele-
žbo priglasijo najkasneje 3 dni pred zase-
danjem skupščine v pisni obliki na sedežu
družbe.

Gradivo za dnevni red in predlogi skle-
pov so na vpogled vsem delničarjem v taj-
ništvu na sedežu družbe vse delovne dni od
9. do 12. ure.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na seji glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih
prejmejo ob vstopu na skupščino. Če je
sklic skupščine ob napovedani uri neuspe-
šen, se skupščina ponovi istega dne ob
15.30 v istem prostoru. Ob vnovičnem skli-
cu skupščina odloča ne glede ne višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Termopol d.d. Sovodenj
uprava

Ana Bednar

Ob-95849
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in v skladu z 41. členom
Statuta Talum, d.d., Kidričevo, uprava dru-
žbe sklicuje

8. zasedanje skupščine
Talum, d.d., Kidričevo,

ki bo dne 10. 7. 2003 na sedežu družbe
v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, s pričet-
kom ob 11. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine in potrdi-

tev dnevnega reda zasedanja.
Predlog sklepa: izvolijo se:
– Marjeta Marcon za predsednico skup-

ščine,
– Rado Faleskini za namestnika predse-

dnice skupščine,
– Jasna Kalšek in Milan Cerar za prešte-

valca glasov.
Zapisnik zasedanja skupščine potrdi no-

tar Slavko Alojz Keček iz Ormoža, ki je pri-
soten na zasedanju skupščine.

Potrdi se objavljeni dnevni red zaseda-
nja skupščine.

3. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom družbe za leto 2002 in poročilom nad-
zornega sveta družbe po 274.a členu Zako-
na 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 po-
ročilo nadzornega sveta, so dostopni dru-
žbenikom na sedežu družbe.

4. Odločitev o uporabi bilančnega do-
bička za poslovno leto 2002 in o podelitvi
razrešnice po 282.a členu Zakona o go-
spodarskih družbah.

Predlog sklepa: bilančni dobiček se v
celoti t.j. v višini 435,285.295,93 SIT, pre-
nese v druge rezerve iz dobička.

Predlog sklepa: skupščina podeli razre-
šnico upravi in nadzornemu svetu družbe in
s tem potrdi in odobri delo uprave in nad-
zornega sveta v poslovnem letu 2002.

5. Spremembe statuta družbe.
Predloga sklepa: skupščina sprejme

spremembe Statuta Talum, d.d., Kidričevo,
v predloženi vsebini. S sprejemom spre-
memb je Statut družbe usklajen z določba-
mi Zakona o gospodarskih družbah.

Spremembe Statuta so priloga in sestav-
ni del tega sklepa.

Besedilo predlaganih sprememb Statuta
družbe je na vpogled v Pravni službi dru-
žbe, na sedežu družbe v Kidričevem, Tovar-
niška 10.

Pogoj za udeležbo in odločanje na skup-
ščini družbe je, da delničarji svojo udeležbo
prijavijo v pisni obliki najpozneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine.

Gradivo, o katerem bo sklepala skup-
ščina, je na vpogled delničarjem na sede-
žu družbe vsak delovni dan od 11. do
12. ure.

Talum, d.d., Kidričevo
uprava

Ob-95850
Na podlagi 48. člena Statuta družbe

SGG - Družba pooblaščenka d.d., Bru-
nov drevored 13, 5220 Tolmin, uprava
družbe sklicuje

5. sejo skupščine družbe,
ki bo v četrtek, 17. julija 2003 ob 8. uri v

sejni sobi na sedežu družbe v Tolminu, Bru-
nov drevored 13.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotavljanje

sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in
imenovanje notarja za sestavo zapisnika in
potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-
ščina sklepčna. Izvolijo se delovni organi
skupščine po predlogu uprave in nadzor-
nega sveta. Predlagani dnevni red se potr-
di. Za sestavo zapisnika se imenuje notar
Edvard Sivec.

2. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom družbe za leto 2002, in s pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za leto 2002, in s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi poročila družbe za leto 2002.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

Predlog sklepov: na podlagi sprejetega
letnega poročila se sprejme predlog o upo-
rabi bilančnega dobička in se podeli razre-
šnica upravi in nadzornemu svetu za po-
slovno leto 2002.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za revizijo računovodskih izkazov
za leto 2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzorne-
ga sveta družbe se za revizijo računovod-
skih izkazov za poslovno leto 2003 imenu-
je revizijska družba Tekos Revizija d.o.o.,
Potoki 38, Kobarid.

5. Imenovanje članov nadzornega sve-
ta - predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: na predlog nadzorne-
ga sveta se za člane nadzornega sveta -
predstavnikov delničarjev imenujejo Ivan
Krivec, Miloš Mervič in Iztok Mlekuž.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k

posameznim točkam dnevnega reda so
delničarjem na vpogled na sedežu SGG -
Družba pooblaščenka d.d., Brunov drevo-
red 13, 5220 Tolmin, od dneva objave skli-
ca do dneva skupščine, vsak delovni dan
med 9. in 11. uro, pri Magdi Logar.

Skupščine se lahko udeležijo delničar-
ji, ki so na dan 14. 7. 2003 vpisani v delni-
ško knjigo, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki. Delničarji oziroma njihovi poobla-
ščenci se izkažejo z osebnim dokumen-
tom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra. Glasuje se osebno in po
pooblaščencu oziroma zastopniku, in si-
cer na podlagi glasovnice, ki jo prejme del-
ničar ob vstopu v prostor skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na
skupščini in uresničevanja glasovalne pra-
vice imajo samo tisti delničarji, njihovi za-
stopniki in pooblaščenci, ki bodo najka-
sneje 3 dni pred sejo skupščine pisno pri-
javili svojo udeležbo na sedežu družbe.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine. V
primeru, da ob napovedani uri skupščina
ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
opravi istega dne ob 8.30, z istim dnevnim
redom. V tem primeru je skupščina sklep-
čna ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

SGG - Družba pooblaščenka d.d.
uprava družbe
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Ob-95851
V skladu s Statutom delniške družbe in

Zakonom o gospodarskih družbah sklicuje
uprava

6. skupščino
delniške družbe Aluminij Montal d.d.

Komen,
ki bo v ponedeljek, 14. 7. 2003 ob 8.

uri, na sedežu družbe (prostori uprave) v
Komnu 129a.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1: ugotovi se, da je

skupščina sklepčna. Po predlogu uprave in
nadzornega sveta se izvoli predsednika
skupščine in preštevalce glasov ter ugotovi
prisotnost notarja Mesar Milana iz Sežane,
za sestavo zapisnika v notarski obliki.

2. Razporeditev bilančnega dobička iz
leta 2001.

Predlog sklepa št. 2: po sodbi Okrožne-
ga sodišča v Kopru št. Pg 355/2002 z dne
18. 3. 2003 se bilančni dobiček iz leta
2001 v višini 76,845.904,89 SIT razpore-
di: 70,403.104,89 SIT v druge rezerve iz
dobička; 6,442.800 SIT se v obliki divi-
dend izplača delničarjem. Bruto dividenda
za eno delnico znaša 400 SIT in pripada
delničarjem, ki so na dan zasedanja skup-
ščine vpisani v registru KDD. Dobiček, na-
menjen izplačilom dividend, je preneseni
ČD iz leta 1996 v celoti (4,424.298,10 SIT)
in del (2,018.501,90 SIT) prenesenega ČD
iz leta 1997. Dividenda se izplača v roku 30
dni od zasedanja skupščine.

3. Obravnava poročila nadzornega sve-
ta o letnem poročilu družbe za leto 2002.

Predlog sklepa št. 3: skupščina se sez-
nani s poročilom nadzornega sveta o revidi-
ranem letnem poročilu družbe za leto 2002.

4. Podelitev razrešnice nadzornemu sve-
tu in upravi družbe.

Predlog sklepa št. 4: skupščina delni-
čarjev Aluminij Montal podeli razrešnico
upravi in nadzornemu svetu, s katero potrdi
in odobri delo teh dveh organov v letu 2002.

5. Spremembe in dopolnitve statuta dru-
žbe.

Predlog sklepa št. 5: na predlog uprave
in nadzornega sveta sprejme skupščina
spremembe Statuta družbe v predloženem
besedilu in čistopis Statuta družbe.

6. Imenovanje revizijske družbe za leto
2003.

Predlog sklepa št. 6: na predlog nadzor-
nega sveta imenuje skupščina za poobla-
ščenega revizorja za leto 2003 revizijsko
družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Neuber-
gerjeva ul. 30, 1000 Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi po-
oblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci, ki se bodo pisno prijavili (ose-
bno ali s priporočeno pošiljko) najkasneje 3
dni pred sejo skupščine v tajništvu družbe v
Komnu, Komen 129a.

Najavljeni udeleženci so v tajništvu dru-
žbe pol ure pred začetkom zasedanja dol-

žni podpisati seznam prisotnih delničarjev
oziroma pooblaščencev in se ob prijavi iz-
kažejo z osebnim dokumentom, pisnim po-
oblastilom, zakoniti zastopnik pa še z izpi-
som iz sodnega registra in sklepom ali skle-
pom o imenovanju.

Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo, ki sklepe pojas-
njuje ter druge informacije, so delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja, v tajništvu,
vsak delavnik od 9. do 12. ure.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh po
prejemu tega vabila svoje pripombe, spre-
minjevalne oziroma nasprotne predloge pi-
sno sporočijo upravi. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne pol ure za prvim sklicem z enakim dnev-
nim redom. V tem primeru bo veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Aluminij Montal d.d. Komen
uprava družbe

Št. 35/03 Ob-95899
Na podlagi 17. člena statuta delniške

družbe Zmajčkov butik, d.d. vabi uprava
družbe delničarje na

6. sejo skupščine
družbe Zmajčkov butik, d.d.

ki bo v sredo, dne 16. 7. 2003, ob 15.
uri na sedežu družbe, Koprska 100, Ljub-
ljana, s sledečim dnevnim redom:

I. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: skupščina imenuje
predsedujočega skupščine in preštevalca
glasov na predlog uprave. Skupščina se
seznani s prisotnostjo notarja Marjana Ko-
tarja.

II. Pisno poročilo nadzornega sveta
družbe o preveritvi letnega poročila za po-
slovno leto 2002, skupaj s stališčem nad-
zornega sveta do revizijskega poročila za
poslovno leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2002,
stališčem nadzornega sveta do revizijske-
ga poročila za poslovno leto 2002 in po-
trditvijo letnega poročila za poslovno leto
2002.

III. Obravnava in sprejem sklepa o upo-
rabi bilančnega dobička za leto 2002 in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa
3.1. Bilančni dobiček za poslovno leto

2002 v višini 9,176.000 SIT ostane ne-
razporejen in se prenese v prihodnja po-
slovna leta ter bo o njegovi uporabi odlo-
čeno v naslednjih poslovnih letih.

3.2. Skupščina podeljuje upravi dru-
žbe razrešnico s pridržkom, kot izhaja iz
poročila nadzornega sveta in razrešnico
nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.

IV. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
nudbo pooblaščene revizijske družbe
Ernst & Young d.o.o. Ljubljana, Dunajska
cesta 111. Upravo se zadolži, da z njimi

podpiše pogodbo o sklenitvi revizijskega
posla.

V. Statusno preoblikovanje družbe.
Predlog sklepa:
5.1. Na predlog uprave in ob pozitiv-

nem mnenju nadzornega sveta se delni-
ška družba Zmajčkov butik, d.d., Kopr-
ska 100, 1000 Ljubljana, preoblikuje v
družbo z omejeno odgovornostjo s firmo
Zmajčkov butik d.o.o., s sedežem Kopr-
ska 100, 1000 Ljubljana.

Osnovni kapital ostane po preobliko-
vanju v družbo z omejeno odgovornostjo
enak in bo razdeljen na osnovne vložke
družbenikov.

Dejavnost družbe ostane po preobli-
kovanju v družbo z omejeno odgovornos-
tjo enaka.

Za vsako delnico bo družbenik prejel
delež in bo imel s tem en glas na skupšči-
ni. To pomeni, da bodo s preoblikova-
njem v družbo z omejeno odgovornostjo
delničarji dosedanje delniške družbe pri-
dobili namesto delnic poslovne deleže v
družbi z omejeno odgovornostjo, ki na-
stane s preoblikovanjem. Poslovni deleži
so po nominalni vrednosti enaki nominal-
ni vrednosti delnic, katerih imetnik je po-
samezni delničar v trenutku preoblikova-
nja delniške družbe v družbo z omejeno
odgovornostjo.

Preoblikovanje se izvede z dnem vpisa
v sodni register. S tem dnem pridobijo ta-
kratni delničarji, ki postanejo družbeniki,
poslovne deleže v družbi z omejeno odgo-
vornostjo, ki po nominalni vrednosti ustre-
zajo skupni nominalni vrednosti delnic, ki
so jih imeli na dan skupščine v lasti.

Družba se zavezuje, da bo v primeru
sprejetja sklepa o preoblikovanju delni-
ške družbe v družbo z omejeno odgovor-
nostjo z najmanj večino 9/10 osnovnega
kapitala vsakemu od delničarjev, ki bo
prek zapisnikov ugovarjal preoblikovanju
in bo v enem mesecu po objavi vpisa o
preoblikovanju zahteval, da družba odku-
pi njegov poslovni delež, ta poslovni de-
lež odkupila za primerno odkupnino. To
pravico imajo tudi delničarji, ki se skup-
ščine niso udeležili.

Šteje se, da so delničarji, ki so glaso-
vali za sprejem tega sklepa, dali soglasje
k preoblikovanju v družbo z omejeno od-
govornostjo.

Z dnem preoblikovanja v družbo z ome-
jeno odgovornostjo preneha veljati statut
delniške družbe ter stopi v veljavo dru-
žbena pogodba. Preneha tudi mandat čla-
nov nadzornega sveta delniške družbe.«

5.2. V skladu s sklepom o preobliko-
vanju v družbo z omejeno odgovornostjo
se sprejme v obliki notarskega zapisa dru-
žbena pogodba o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo Zmajčkov butik
d.o.o., v predlaganem besedilu.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Letno poročilo za leto 2002 in poroči-

lo nadzornega sveta ter druga gradiva za
skupščino s predlogi sklepov, so delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu, vsak delavnik od 9. do 12. ure.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi ra-
zumno utemeljen nasprotni predlog skle-
pov. Uprava in nadzorni svet družbe bo-
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sta o morebitnih predlogih sprejela svoja
stališča najkasneje 12 dni po sklicu skup-
ščine in o tem obvestila delničarje z obja-
vo na enak način kot je objavljen ta sklic.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki
delnic ter njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki pod pogojem, da pisno prijavijo svo-
jo udeležbo na skupščini do vključno 11.
julija 2003 upravi družbe.

Delničar glasuje osebno, po zastopni-
ku ali pooblaščencu, z glasovnicami, ki
jih prejme pred začetkom skupščine. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pravico do udeležbe in glasovanja ima-
jo delničarji, ki so na dan 11. julija 2003
vpisani v centralni register pri KDD. Sejna
soba bo odprta pol ure pred začetkom
zasedanja.

Naprošamo udeležence in poobla-
ščence, da se javijo v sprejemnici naj-
manj pol ure pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se morajo podpi-
sati na seznam udeležencev in prevzeti
glasovalne lističe. Delničarji oziroma nji-
hovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z
osebnimi dokumenti, pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopniki pa še z izpiskom iz so-
dnega registra.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.

Zmajčkov butik, d.d.
uprava družbe

Andrej Košak, direktor

Ob-95903
Na podlagi 31. člena Statuta družbe

SPCP, družba za poslovanje z nepremič-
ninami, d.d. uprava družbe sklicuje

1. sejo skupščine
delniške družbe SPCP d.d.,

ki bo dne 16. 7. 2003 ob 12. uri v
Ljubljani, Cankarjeva 1 (V. nadstropje).

Sklicatelj predlaga naslednji dnevni
red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: za predsednico skup-
ščine se izvoli Danica Čuk, za preštevalko
glasov Jana Pistotnik.

Seji skupščine bo prisostvovala notar-
ka Nada Kumar iz Ljubljane.

2. Podelitev razrešnice upravi in čla-
nom nadzornega sveta družbe za poslov-
no leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina se je sez-
nanila z letnim poročilom uprave za leto
2002 in poročilom nadzornega sveta za
leto 2002 in na podlagi teh podeljuje raz-
rešnico direktorju in članom nadzornega
sveta za leto 2002.

3. Izvolitev članov nadzornega sveta za
redni mandat.

Predlog sklepa: zaradi poteka manda-
ta začasnemu nadzornemu svetu se raz-
rešijo dosedanji člani nadzornega sveta:
Matija Majcenovič, Simona Kovačič in To-
maž Juvan.

Za člane nadzornega sveta z rednim
mandatom se imenujejo Matija Majceno-
vič, Simona Kovačič in Andrej Kolarič.

4. Določitev sejnine nadzornemu sve-
tu.

Predlog sklepa: za udeležbo na seji
nadzornega sveta pripada članom nadzor-
nega sveta sejnina v višini 30.000 SIT
neto, predsedujočemu seji nadzornega
sveta pa sejnina v višini 40.000 SIT neto.

Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak
delavnik od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni delež dose-

ga 1/20 osnovnega kapitala, lahko po ob-
javi sklica skupščine in v roku, ko družba
še lahko zagotovi objavo v zakonskem ro-
ku, podajo družbi morebitne predloge za
objavo predmeta obravnavanja.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničar-

ji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zasto-
pniki. Na skupščini se morajo izkazati z
osebnim dokumentom, s pisnim poobla-
stilom delničarja ali dokazilom o zastopa-
nju delničarja najkasneje 15 minut pred
začetkom skupščine. Pravico do udele-
žbe na skupščini lahko uresničujejo le del-
ničarji, ki svojo udeležbo na skupščini pri-
javijo v pisni obliki vsaj tri dni pred sejo
skupščine in so na dan skupščine vpisani
v delniško knjigo pri KDD.

Ponovni sklic
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo skupščina zasedala dne
16. 7. 2003 ob 12.30.

SPCP d.d.
Tomaž Juvan, direktor

Ob-95905
Uprava delniške družbe Kompas ho-

teli Kranjska Gora, s sedežem Borov-
ška 100, Kranjska Gora na podlagi sta-
tuta sklicuje

9. redno skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, 16. julija 2003 ob 12. uri

v prostorih hotela Kompas v Kranjski Gori.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga, da se za predsedni-

ka izvoli Andrej Žužek, za preštevalki gla-
sov Irena Jerman in Darinka Brcar, seji
prisostvuje notar Stane Krainer.

3. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2002 z mnenjem revizorja in poroči-
lom nadzornega sveta.

Skupščina se seznani z letnim poroči-
lom za leto 2002 z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta.

3. b) Seznanitev z bilančnim dobičkom
za leto 2002 in razrešnica uprave in nad-
zornega sveta.

Uprava in nadzorni sveta predlagata
skupščini družbe, da sprejme sklep o
uporabi bilančnega dobička: realiziran či-
sti dobiček v višini 9,680.000 SIT je bil
namenjen za pokrivanje minulih izgub. Bi-
lančnega dobička ni bilo.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovanje v letu
2002.

4. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini druž-

be sklep: za revidiranje poslovanja družbe
v letu 2003 se imenuje revizijska družba
Auditor d.o.o. iz Ptuja.

5. Imenovanje članov nadzornega sve-
ta.

Nadzorni svet predlaga skupščini dru-
žbe sklep: zaradi izteka mandata doseda-
njim članom nadzornega sveta skupščina
za novo mandatno obdobje od 9. 9. 2003
do 9. 9. 2007 imenuje za člane nadzor-
nega sveta Andreja Žužka, Mateja Golo-
ba, Damijana Korošca in Tadejo Čelar.

Skupščina se seznani z imenovanjem
članov s strani sveta delavcev, to sta Oli-
vera Vaupotič in Stevo Praštalo.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino skupaj s poroči-

lom nadzornega sveta in revidiranim let-
nim poročilom za leto 2002 je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe, Borovška
100, Kranjska Gora, vsak delavnik od 9.
do 11. ure do začetka skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničar-
ji, zastopniki in pooblaščenci, ki so dne
11. 7. 2003 vpisani v delniško knjigo pri
KDD. Vsaka delnica predstavlja en glas.

Pisne najave udeležbe na skupščini in
pooblastila morajo biti na sedežu družbe
najkasneje tri dni pred skupščino, to je
do 11. 7. 2003.

Dvorana v kateri bo skupščina, bo od-
prta od 11.30 dalje. V tem času lahko
delničarji prevzamejo glasovnice.

Prosimo, da na sejo pridete pravoča-
sno.

Kompas hoteli Kranjska Gora
Direktorica

Tina Habjanič

Ob-95910
Na podlagi 283. člena Zakona o go-

spodarskih družbah in 16., 17., 18., 19.,
20., 21. in 22. člena statuta družbe Po-
murska založba d.d. Lendavska ulica 1,
9000 Murska Sobota, uprava družbe skli-
cuje:

9. sejo skupščine
družbe Pomurska založba d.d. Murska

Sobota,
ki bo dne 15. 7. 2003 ob 10. uri na

sedežu družbe na Lendavski ulici 1 v Mur-
ski Soboti.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev navzočnosti.
Predsednik uprave odpre skupščino in

ugotovi navzočnost.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Gyergyek Janeza, za preš-
tevalca glasov pa Mičev Cvetko in Rocner
Katjo. Seji prisostvuje pristojni notar.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poroči-
la in revizijskega poročila za leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pismenim poročilom nadzorne-
ga sveta družbe, ki se nanaša na preveri-
tev letnega poročila družbe za leto 2002
in revizijskega poročila za leto 2002.

4. a) Odločanje o uporabi bilančnega
dobička.

b) Podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu za delo v letu 2002.

Predlog sklepa k točki a): na predlog
uprave ostane bilančni dobiček poslovne-
ga leta v znesku 9,590.550 SIT nerazpo-
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rejen.
Predlog sklepa k točki b): na predlog

uprave in nadzornega sveta se podeli raz-
rešnica upravi – direktorju družbe in ce-
lotnemu nadzornemu svetu za poslovanje
iz leta 2002.

5. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzorne-
ga sveta se za revizorja družbe za poslov-
no leto 2003 imenuje revizorska hiša
Ernst & Young d.o.o. Ljubljana.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini ima-

jo delničarji in njihovi pooblaščenci in za-
stopniki, ki svojo udeležbo na skupščini
pismeno potrdijo vsaj 3 dni pred zaseda-
njem skupščine. Pooblaščenci se morajo
izkazati s pooblastilom, ki mora biti v pi-
smeni obliki in ga je potrebno predložiti v
hrambo na sedežu družbe 3 dni pred za-
sedanjem skupščine.

Gradivo
Popolno gradivo za skupščino je delni-

čarjem na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu pri Anici Tratnjek vsak delovni dan
od 7. do 15. ure.

Predlogi delničarjev
Udeleženci skupščine lahko svoje nas-

protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi dru-
žbe v sedmih dneh od datuma objave skli-
ca skupščine.

Pomurska založba d.d.
Murska Sobota

uprava

Št. 10-2003 Ob-95912
Na podlagi določil 18. člena Statuta

družbe uprava sklicuje

9. skupščino
delniške družbe Semenarna

Ljubljana, proizvodnja in trgovina,
d.d.,

ki bo v torek, dne 15. julija 2003, ob
13. uri na sedežu družbe, Dolenjska ce-
sta 242, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupšči-
ne.

2. Sklepanje o uporabi bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in čla-
nom nadzornega sveta družbe.

3. Imenovanje novega člana nadzorne-
ga sveta družbe.

4. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
Uprava družbe in nadzorni svet predla-

gata k posameznim točkam dnevnega re-
da naslednje sklepe:

K 1. točki: za predsednika skupščine
se izvoli odvetnika Zorana Pečnika, za
preštevalca glasov Majdo Nikolovski in
Janko Slanc, za izdelavo notarskega zapi-
snika se določi notarko Nado Kumar ter
potrdi predlagani dnevni red po predlogu
uprave.

K 2. točki:
2.1. Skupščina se seznani s poročilom

nadzornega sveta družbe o preveritvi in
sprejemu letnega poročila uprave za po-
slovno leto 2002.

2.2. Bilančni dobiček poslovnega leta
2002 v višini 76,703.629,11 SIT ostane
nerazporejen in bo o njegovi uporabi
skupščina odločala v naslednjih poslov-
nih obdobjih.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za po-
slovno leto 2002.

K 3. točki: zaradi poteka mandata čla-
nu nadzornega sveta Petru Rajačiču se
le-tega ponovno imenuje za člana nadzor-
nega sveta kot predstavnika domačih la-
stnikov.

Mandat novoimenovanemu članu nad-
zornega sveta traja do izteka štiriletnega
mandata ostalih članov nadzornega sve-
ta.

K 4. točki: za revidiranje računovod-
skih izkazov družbe za leto 2003 skup-
ščina imenuje revizijsko družbo IN Revizi-
ja, d.o.o., Ljubljana.

Letno poročilo uprave za poslovno le-
to 2002, poročilo nadzornega sveta o
preveritvi in sprejemu letnega poročila,
skupaj z ostalim gradivom po dnevnem
redu skupščine je na vpogled vsem delni-
čarjem na sedežu družbe, Dolenjska c.
242 v Ljubljani, in sicer vse delovne dni
od 9. do 12. ure.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo lahko delničarji sporočijo upravi
družbe le v pisni obliki v sedmih dneh od
dneva objave sklica.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, imetniki navadnih delnic sami ali po
svojih pooblaščencih oziroma zakonitih
zastopnikih, če najkasneje tri dni pred za-
sedanjem skupščine pisno prijavijo upravi
družbe svojo udeležbo na skupščini. Po-
oblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
tudi pisna pooblastila. Pisna pooblastila
morajo za fizične osebe vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in poo-
blaščenca, kraj in datum ter podpis poo-
blastitelja; za pravne osebe pa ime in prii-
mek, naslov pooblaščenca, firmo ter pod-
pis in žig pooblastitelja. Člani uprave in
nadzornega sveta se lahko udeležijo skup-
ščine tudi, če niso delničarji.

Pri vseh točkah dnevnega reda je gla-
sovanje javno. Sklepi se sprejemajo z na-
vadno večino razen pri 2. in 3. točki kjer
je potrebna tričetrtinska večina pri skle-
panju zastopanega kapitala. Glasuje se
osebno oziroma po pooblaščencu ali za-
stopniku na podlagi glasovnice, ki jo prej-
me delničar ob vstopu na skupščino.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skup-
ščine istega dne ob 14. uri, z istim dnev-
nim redom. Po ponovnem sklicu bo skup-
ščina odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Dvorana v kateri bo potekala skupšči-
na bo odprta pol ure pred uradnim začet-
kom. V tem času se bodo delile glasovni-
ce.

Semenarna Ljubljana
uprava družbe

Ob-95913
Na podlagi določil točke 6.3.1. statuta

delniške družbe Transavto Postojna, po-
djetje za prevoz blaga v javnem cestnem
prometu, d.d., Postojna, Tržaška cesta 61

in v skladu z določbami Zakona o gospo-
darskih družbah, uprava družbe sklicuje

6. redno skupščino
delniške družbe Transavto

Postojna d.d.,
ki bo v ponedeljek dne 14. 7. 2003,

ob 9. uri na sedežu družbe, Tržaška ce-
sta 61, 6230 Postojna.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotavljanje

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine in prisotnost imenovane pred-
sednice skupščine Olge Pangerc. Na pre-
dlog uprave se izvoli preštevalca glasov.

Ugotovi se prisotnost vabljenega no-
tarja, ki bo sestavil notarski zapisnik o
seji skupščine.

2. Predložitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnega po-
ročila nadzornega sveta o preveritvi letne-
ga poročila (274.a. člen Zakona o gospo-
darskih družbah).

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2002 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.

3. Ugotovitev izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta sprejme skupščina
sklep o ugotovitvi izgube iz leta 2002 za
obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002,
ki na dan 31. 12. 2002 znaša 155.369,82
SIT in da se nastala izguba iz poslovnega
leta 2001 v višini 95.746 tisoč SIT in iz
poslovnega leta 2002 v višini 155.370
tisoč SIT, ob upoštevanju prevrednotoval-
nega popravka kapitala v višini 132.059
tisoč SIT, v končnem znesku
119,056.650,70 SIT, bo pokrivala iz či-
stega poslovnega izida obračunskega ob-
dobja naslednjih let.

4. Podelitev razrešnice direktorju dru-
žbe in članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina podeli raz-
rešnico direktorju družbe in članom nad-
zornega sveta družbe za leto 2002.

5. Imenovanje pooblaščenega revizor-
ja za leto 2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzorne-
ga sveta se za revizijo poslovanja družbe
Transavto Postojna d.d. za leto 2003 ime-
nuje revizijska hiša KPMG Slovenija
d.o.o., Ljubljana.

6. Razrešitev članov nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: skupščina na podlagi
odstopne izjave razreši z dnem 20. 6.
2002 člana nadzornega sveta Hofbauer
Erika in z dnem zasedanja skupščine čla-
na nadzornega sveta Marušič Antona.

Skupščina se seznani z odstopno izja-
vo člana nadzornega sveta predstavnika
zaposlenih delavcev.

7. Izvolitev nadomestnih članov nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzorne-
ga sveta skupščina sprejme sklep o izvo-
litvi dveh novih članov nadzornega sveta,
ki zastopajo interese delničarjev, katerih
mandat teče od dneva zasedanja skup-
ščine do izteka mandata obstoječega nad-
zornega sveta Vinko Gradišar in Borut
Lah.
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Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo del-
ničarji neposredno, zakoniti zastopniki
delničarjev in njihovi pooblaščenci, ki pi-
sno prijavijo svojo udeležbo na skupščini
osebno, s priporočeno pošiljko ali s tele-
gramom najkasneje 3 dni pred sejo skup-
ščine. Prijava mora prispeti na naslov dru-
žbe najkasneje do 11. 7. 2003.

V prijavi se navede ime in priimek ozi-
roma firmo delničarja, naslov oziroma se-
dež delničarja ter število delnic, ki jih ima
delničar. V prijavi se lahko navede tudi
ime in priimek pooblaščenca ter njegov
naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več
delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam
delničarjev, ki jih zastopajo skupaj s pred-
hodno navedenimi podatki. Pisna poobla-
stila morajo pooblaščenci predložiti naj-
kasneje ob priglasitvi udeležbe na zase-
danju skupščine družbe.

Udeležence prosimo, da pridejo na
skupščino 1/2 ure pred začetkom zase-
danja, da bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za
glasovanje.

Delničarji, zakoniti zastopniki delničar-
jev in njihovi pooblaščenci so se ob prija-
vi po potrebi dolžni izkazati z osebnim do-
kumentom.

Gradivo za skupščino je na vpogled v
računovodski službi družbe Transavto Po-
stojna d.d., Tržaška cesta 61, Postojna,
vsak delovni dan od 7. do 14. ure od dne-
va objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Delničarje prosimo, da svoje morebit-
ne nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda pisno sporočijo upra-
vi v sedmih dneh od objave sklica skup-
ščine. Predloženi nasprotni predlogi mo-
rajo biti obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skup-
ščine istega dne, 30 minut za prvim skli-
cem z istim dnevnim redom. V tem prime-
ru bo skupščina sklepčna ne glede na
večino zastopanega osnovnega kapitala.

Transavto Postojna d.d.
Podjetje za prevoz blaga

v javnem cestnem prometu, d.d.
Postojna

uprava
direktor družbe

Erik Hofbauer

Št. 19/2003 Ob-95922
Skladno z Zakonom o gospodarskih

družbah in na podlagi Statuta družbe De-
lo-Tiskarna d.d., Ljubljana, Dunajska 5,
uprava družbe sklicuje

8. zasedanje skupščine,
ki bo v ponedeljek, dne 14. 7. 2003,

ob 14. uri, v sejni sobi družbe, Ljubljana,
Dunajska 5 (5. nadstropje PA prizidka).

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Izvolijo se organi skupščine v predla-
gani sestavi: za predsedujočega skupšči-
ne se izvoli Zdravko Malnar.

Za ugotavljanje sklepčnosti in prešte-
vanje glasov se izvoli verifikacijska komi-
sija v sestavi Tomaž Dereani kot predse-
dnik in Ciril Mravlje ter Zvonko Požgaj kot
člana.

Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni
notar Bojan Podgoršek.

2. Seznanitev z letnim poročilom upra-
ve in poročilom nadzornega sveta, odlo-
čanje o uporabi bilančnega dobička za
poslovno leto 2002 ter podelitev razre-
šnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: skupni bilančni dobi-
ček, ugotovljen za poslovno leto 2002,
znaša 253,947.158,86 SIT in se uporabi:

– za izplačilo dividend delničarjem
104,817.440 SIT, kar pomeni 112 SIT bru-
to na delnico,

– za preneseni dobiček v znesku
149,129.718,86 SIT, o uporabi katerega
bo skupščina odločala v naslednjih po-
slovnih letih.

Pri tem se za izplačilo dividend upora-
bi preneseni dobiček iz leta 1997. Družba
bo izplačilo dividend, izvedla v treh delih
in sicer prvi obrok 30. 9. 2003, drugi
obrok 1. 12. 2003 in tretji obrok 31. 1.
2004. Do izplačila dividende so upraviče-
ni delničarji, vpisani v centralnem registru
pri KDD na dan 16. 7. 2003.

Skladno z 282.a členom Zakona o go-
spodarskih družbah skupščina delničar-
jev Delo-Tiskarna d.d., Ljubljana, pode-
ljuje razrešnico upravi in nadzornemu sve-
tu za poslovno leto 2002.

3. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: nadzornemu svetu se

za njegovo delo izplača nagrada v višini
2,200.000 SIT bruto.

4. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 2003.

Predlog sklepa: za revidiranje poslo-
vanja in računovodskih izkazov Delo-Ti-
skarna d.d., Ljubljana, za leto 2003, se
imenuje revizorska družba Šager, družba
za revizijo in svetovanje d.o.o. iz Domžal.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini ima-

jo delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki. Pooblastila morajo biti pisna in
ostajajo shranjena na sedežu družbe ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so na dan 11. 7. 2003
vpisani v delniško knjigo.

Glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki, ki bodo vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo.
Kot datum prijave se šteje datum, ko je
družba prejela obvestilo. Pisna prijava mo-
ra prispeti najkasneje 11. 7. 2003.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje skupščine prijavijo z osebno izkaznico
ali drugim identifikacijskim dokumentom in
s podpisom potrdijo svojo prisotnost na
skupščini ter prevzamejo glasovalne lističe.

Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z let-

nim poročilom uprave in poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poroči-
la in predloga za uporabo bilančnega do-
bička, je dostopno delničarjem v tajništvu
družbe Delo-Tiskarna d.d., Ljubljana, Du-

najska 5, pri Jelki Koderman od 9. do
12. ure vsak delovni dan od dneva objave
sklica skupščine pa do vključno dneva za-
sedanja skupščine.

Predlogi delničarjev
Nasprotni predlogi delničarjev k posa-

meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki in oddani v 7 dneh po objavi
tega sklica na upravo družbe.

Delo-Tiskarna d.d.
predsednik uprave

Stanislav Hrast, graf. inž.

Št. 3703/03 Ob-95926
Na podlagi člena 16. Statuta podjetja

Magneti Ljubljana, d.d., Ljubljana, Steg-
ne 37, uprava družbe sklicuje redno letno

12. skupščino
Magneti Ljubljana, podjetja za

proizvodnjo magnetnih materialov,
d.d.

Skupščina bo 16. 7. 2003 ob 13.30 v
jedilnici na sedežu podjetja, Ljubljana,
Stegne 37.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
– predsednik skupščine Albert Erman,
– verifikacijska komisija:

– predsednica Nada Intihar,
– članica Ida Milkovič,
– član Karel Šubelj.

3. Predstavitev letnega poročila in po-
ročila nadzornega sveta za poslovno leto
2002.

4. Sprejem sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička in podelitev razrešnice.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se ugotovljeni bilančni
dobiček v višini 654,477.074,38 SIT v
skladu z določbami 228., 274.a in 282.
člena ZGD uporabi za:

– preneseni dobiček iz preteklih let v
znesku 499,716.015,93 SIT (leto 1998
104,579.884,12 SIT, leto 1999
158,813.263,10 SIT, leto 2000
116,071.189,04 SIT, leto 2001
120,251.679,67 SIT) ostane v celoti ne-
razporejen

– čisti dobiček leta 2002 znaša
154,761.058,45 SIT in ostane v celoti ne-
razporejen.

V skladu z 282.a členom ZGD skup-
ščina družbe podeljuje upravi in nadzor-
nemu svetu razrešnico za delo v poslov-
nem letu 2002.

5. Imenovanje pooblaščenega revizor-
ja za revidiranje računovodskih izkazov za
leto 2003.

Predlog sklepa: skupščina imenuje
BDO EOS – Revizija d.o.o., Ljubljana za
revizijo poslovanja družbe Magneti Ljub-
ljana d.d. za leto 2003.

6. Določitev višine sejnine za člane
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: višina sejnine za pred-
sednika nadzornega sveta znaša neto 250
EUR, za člane pa neto 200 EUR.

7. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se statut v

predlaganem besedilu.
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Letno poročilo družbe za poslovno leto
2002 in predlog sprememb statuta družbe
s čistopisom statuta bo delničarjem na vpo-
gled v tajništvu sedeža družbe v Ljubljani,
Stegne 37, vse delovne dni med 8. in
12. uro.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in člani nadzornega sveta, ne glede na
to, če niso delničarji.

Navodila za glasovanje
Glasovanje o 1., 2. in 6. točki dnevnega

reda poteka javno, glasovanje o 4., 5. in 7.
točki dnevnega reda poteka z glasovnica-
mi.

Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali za-

stopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prej-
me delničar ob prihodu na skupščino v za-
meno za vabilo.

Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblastite-
lja in pooblaščenca, kraj ter podpis poobla-
stitelja.

Če sklic skupščine ni uspešen, se skup-
ščina ponovi istega dne ob 15. uri v istih
prostorih.

Skupščina bo veljavna, če bo zastopa-
nega 15% osnovnega kapitala.

Magneti Ljubljana d.d.
direktor podjetja

Albert Erman, univ. dipl. inž.

Št. 3703/03 Ob-95927
Na podlagi 14. člena Statuta podjetja

Magneti Plus, d.d., Ljubljana, Stegne 37,
uprava družbe sklicuje redno letno

8. skupščino
Magneti Plus, trgovina in storitve d.d.

Skupščina bo 16. 7. 2003 ob 14. uri v
jedilnici na sedežu podjetja, Ljubljana, Steg-
ne 37.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
– predsednik skupščine Albert Erman,
– verifikacijska komisija:

– predsednica Nada Intihar,
– članica Ida Milkovič,
– član Karel Šubelj.

3. Predstavitev letnega poročila družbe
Magneti Plus d.d. in poročila nadzornega
sveta za poslovno leto 2002.

4. Predstavitev letnega poročila Skupi-
ne Magneti Plus d.d. in poročila nadzorne-
ga sveta za poslovno leto 2002.

5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se ugotovljeni bilančni do-
biček v višini 563,187.970,76 SIT v skladu
z določbami 228., 274.a in 282. člena ZGD
uporabi za:

– preneseni dobiček iz preteklih let zna-
ša 426,745.573,13 SIT (leto 1997
29,932.745,62 SIT, leto 1998
64,718.839,52 SIT, leto 1999
104,721.495,57 SIT, leto 2000
115,387.979,60 SIT, leto 2001
111,984.512,82 SIT) in se razdeli:

– za dividende: 13,970.660 SIT (v bre-
me nerazporejenega dobička iz leta 1997),

– ostane nerazporejen: 412,774.913,13
SIT.

Bruto dividenda na delnico znaša
5.060 SIT in se izplača v nerevalorizira-
nem znesku po stanju delniške knjige na
dan sklepa skupščine;

– čisti dobiček leta 2002 znaša
136,442.397,63 SIT in ostane v celoti
nerazporejen.

V skladu z 282.a členom ZGD skup-
ščina družbe podeljuje upravi in nadzor-
nemu svetu razrešnico za delo v poslov-
nem letu 2002.

6. Imenovanje pooblaščenega revizor-
ja za revidiranje računovodskih izkazov za
leto 2003.

Predlog sklepa: skupščina imenuje
BDO EOS – Revizija d.o.o., Ljubljana, za
revizijo poslovanja družbe Magneti Plus
d.d. za leto 2003.

7. Določitev sejnine za člane nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: višina sejnine za pred-
sednika nadzornega sveta znaša neto 250
EUR, za člane pa neto 200 EUR.

8. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se statut v

predlaganem besedilu.
Letni poročili družbe Magneti Plus,

Skupine Magneti Plus za poslovno leto
2002 in predlog sprememb statuta dru-
žbe s čistopisom statuta bo delničarjem
na vpogled v tajništvu sedeža družbe v
Ljubljani, Stegne 37, vse delovne dni med
8. in 12. uro.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in člani nadzornega sveta, ne glede
na to, če niso delničarji.

Navodila za glasovanje
Glasovanje o 1., 2. in 7. točki dnevne-

ga reda poteka javno, glasovanje o 5., 6.
in 8. točki dnevnega reda poteka z gla-
sovnicami.

Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali

zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo
prejme delničar ob prihodu na skupščino
v zameno za vabilo.

Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblasti-
telja in pooblaščenca, kraj ter podpis po-
oblastitelja.

Če sklic skupščine ni uspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 15.30 v
istih prostorih.

Skupščina bo veljavna, če bo zastopa-
nega 15% osnovnega kapitala.

Magneti Plus d.d.
direktor podjetja

Albert Erman, univ. dipl. inž.

Ob-95928
Na podlagi 34. člena Statuta družbe

Slovenija projekt, podjetje za projektiranje,
d.d., Ljubljana uprava družbe sklicuje

8. sejo skupščine
delniške družbe Slovenija projekt,

d.d.,
ki bo dne 16. 7. 2003 ob 11. uri v

Ljubljani, Cankarjeva 1 (V. nadstropje).
Sklicatelj predlaga naslednji dnevni

red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: za predsednico skup-
ščine se izvoli Danica Čuk, za preštevalko
glasov Jana Pistotnik.

Seji skupščine bo prisostvovala notar-
ka Nada Kumar iz Ljubljane.

2. Podelitev razrešnice upravi in čla-
nom nadzornega sveta družbe za poslov-
no leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina se je sez-
nanila z letnim poročilom uprave za leto
2002 in poročilom nadzornega sveta za
leto 2002 in na podlagi teh podeljuje raz-
rešnico direktorju in članom nadzornega
sveta za leto 2002.

3. Odpoklic in izvolitev članov nadzor-
nega sveta družbe.

Predlog sklepa: skupščina odpokliče
člana nadzornega sveta Mirjano Koporčić
Veljić in Matija Majcenoviča.

Za člane nadzornega sveta predstavni-
kov delničarjev za redni mandat se ime-
nuje Andrej Kolarič in Božidar Vilman.

Skupščina se seznani, da je imenovani
predstavnik delavcev v nadzornem svetu
Marjan Danev.

Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak
delavnik od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni delež dose-

ga 1/20 osnovnega kapitala, lahko po ob-
javi sklica skupščine in v roku, ko družba
še lahko zagotovi objavo v zakonskem ro-
ku, podajo družbi morebitne predloge za
objavo predmeta obravnavanja.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničar-

ji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zasto-
pniki. Na skupščini se morajo izkazati z
osebnim dokumentom, s pisnim poobla-
stilom delničarja ali dokazilom o zastopa-
nju delničarja najkasneje 15 minut pred
začetkom skupščine. Pravico do udele-
žbe na skupščini lahko uresničujejo le del-
ničarji, ki svojo udeležbo na skupščini pri-
javijo v pisni obliki vsaj tri dni pred sejo
skupščine in so na dan skupščine vpisani
v delniško knjigo pri KDD.

Ponovni sklic
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo skupščina zasedala dne
16. 7. 2003 ob 13. uri.

Slovenija projekt d.d.
Danilo Rakoše, direktor

Ob-95932
Na podlagi 7.člena statuta družbe Ho-

tel Evropa, d.d. Celje in Zakona o gospo-
darskih družbah sklicuje uprava družbe

5. redno sejo skupščine
družbe Hotel Evropa d.d., Celje,
ki bo dne 16. 7. 2003 ob 12. uri na

sedežu družbe, Krekov trg 4, Celje, v Kri-
stalnem salonu.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov skup-
ščine.

Predlog sklepa: po predlogu uprave
skupščina za predsednika skupščine ime-
nuje Francija Strajnarja, za preštevalca
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glasov Marka Sagadina in Alenko Stojilo-
vič, za pristojnega notarja pa Marka Fin-
ka.

2. Odločanje o podelitvi razrešnice
članom nadzornega sveta in upravi Hotela
Evropa d.d., Celje, in sicer ob seznanitvi
z letnim poročilom, revizijskim poročilom
in poročilom nadzornega sveta, s katerim
je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju
družbe v poslovnem letu 2002.

Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s
katero potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov Hotela Evropa, d.d. v poslovnem
letu 2002.

3. Sprejem sprememb dejavnosti ter
sprememb in dopolnitev statuta Hotela
Evropa, d.d.

Predlog sklepa: dejavnost družbe se
spremeni tako, da družba opravlja nasled-
nje dejavnosti, ki so v predloženem bese-
dilu kot priloga sestavni del tega sklepa.

Skupščina sprejme spremembe in do-
polnitve statuta Hotela Evropa, d.d. v pre-
dloženem besedilu, ki je kot priloga se-
stavni del tega sklepa.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju finančnega revizorja za poslovno
leto 2003.

Predlog sklepa: za pooblaščenega re-
vizorja za poslovno leto 2003 se imenuje
Revisto d.o.o., Škofja vas.

Gradivo za skupščino, vključno z let-
nim poročilom, poročilom nadzornega
sveta in poročilom revizorja ter spremem-
bami statuta, je na voljo v tajništvu družbe
vsak delavnik med 9. in 11. uro od dneva
objave do dneva zasedanja skupščine.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovanje je, da delničarji, njihovi zastopni-
ki ali pooblaščenci, najmanj 3 dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave
pisno prijavijo svojo udeležbo.

Udeležence skupščine vljudno prosi-
mo, da se prijavijo v tajništvu družbe naj-
več dve uri in najmanj trideset minut pred
zasedanjem. Zaradi vpisa v seznam pri-
sotnih delničarjev in prevzema glasoval-
nih lističev se udeleženci izkažejo z ose-
bnim dokumentom, pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz so-
dnega registra.

Hotel Evropa, d.d.
uprava družbe

Ob-95946
Na podlagi točke 6/3. Statuta družbe

Tovarna meril Kovine, proizvodnja kovin-
skih meril, d.d., Slovenj Gradec in v skla-
du z določbami Zakona o gospodarskih
družbah, sklicujem

9. sejo skupščine
Tovarne meril Kovine, d.d.,

ki bo v torek 15. 7. 2003, ob 13. uri,
na sedežu družbe Slovenj Gradec, Pame-
če 153.

Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa:
1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Za predsednika skupščine se ime-

nuje Niko Pušnik, za preštevalca glasov

se imenujeta Jeseničnik Barbara in Jana
Toš. Seji bo prisostvovala notarka Sonja
Kralj iz Slovenj Gradca.

2. Seznanitev z letnim poročilom in po-
ročilom nadzornega sveta o pregledu let-
nega poročila za leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani z letnim poročilom za leto 2002
in s pisnim poročilom nadzornega sveta
družbe z dne 15. 5. 2003, ki se nanaša
na preveritev letnega poročila in predloga
za delitev dobička za leto 2002.

3. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička in podelitvi razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega

sveta se bilančni dobiček, ki po stanju na
dan 31. 12. 2002 znaša 172,717.440,09
SIT in je sestavljen iz čistega dobička leta
2002 v višini 93,436.053,50 SIT in iz
prenesenega dobička iz preteklih let v vi-
šini 79,281.386,59 SIT, uporabi za na-
slednje namene:

– 57,175.120 SIT za izplačilo dividend
ali 670 SIT bruto dividende na delnico in
sicer iz naslova nerazdeljenega čistega
dobička iz leta 1997 v vrednosti 609.515
SIT, iz nerazdeljenega čistega dobička iz
leta 1998 v vrednosti 7,365.738,49 SIT,
iz nerazdeljenega čistega dobička iz leta
1999 v vrednosti 14,953.085,97 SIT, iz
nerazdeljenega čistega dobička iz leta
2000 v vrednosti 24,269.473,69 SIT in
iz nerazdeljenega čistega dobička iz leta
2001 v vrednosti 9,977.306,85 SIT;

– 500.000 SIT bruto za nagrade čla-
nom nadzornega sveta iz naslova bilan-
čnega dobička iz leta 2002;

– 46,052.929,43 SIT kot vir za umik
lastnih delnic, in sicer iz naslova nerazde-
ljenega čistega dobička iz leta 2001 v vre-
dnosti 22,106.266,59 SIT in iz nerazdelje-
nega čistega dobička ustvarjenega v letu
2002 v vrednosti 23,946.662,84 SIT.

O uporabi preostalega dobička v višini
68,989.390,66 SIT bo odločeno v pri-
hodnjih poslovnih letih.

Družba bo delničarjem izplačala divi-
dende najkasneje do 31. 8. 2003, in si-
cer po stanju delničarjev, vpisanih v delni-
ško knjigo družbe, ki se vodi v central-
nem registru pri KDD – Centralni klirinško
depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan
15. 7. 2003 in na način, kot ga bo določi-
la uprava družbe. Lastne delnice niso ude-
ležene pri izplačilu dividende.

2. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se podeli razrešnica upravi-direk-
torju družbe in celotnemu nadzornemu
svetu za poslovanje iz leta 2002.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z
umikom lastnih delnic.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se zmanjša osnovni ka-
pital družbe, ki znaša 129,229.000 SIT z
umikom 43.893 že pridobljenih lastnih,
navadnih imenskih delnic, z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT, skupne nominalne
vrednosti 43,893.000 SIT. Osnovni kapi-
tal bo po zmanjšanju znašal 85,336.000
SIT in je razdeljen na 85.336 navadnih
imenskih delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT. Umik delnic se v vrednosti
113,079.935,87 SIT opravi v breme dru-

gih rezerv iz dobička in v vrednosti
46,052.929,43 SIT v breme bilančnega
dobička.

Razlika med nominalno vrednostjo in
večjo odkupno vrednostjo se sorazmerno
nadomesti iz ustreznega zmanjšanja pre-
vrednotovalnega popravka osnovnega ka-
pitala, rezerv družbe oziroma drugih se-
stavin kapitala.

Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe
po tem sklepu se izvede zaradi prilagodi-
tve višine osnovnega kapitala obsegu po-
slovanja.

Uprava po vpisu zmanjšanja osnovne-
ga kapitala v sodni register s sklepom raz-
veljavi 43.893 umaknjenih delnic in izda
nalog za izbris delnic iz delniške knjige.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev
Statuta družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta družbe se sprejmejo
spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Potrdi se čistopis statuta družbe.

6. Imenovanje revizorja delniške dru-
žbe za revidiranje računovodskih izkazov
za poslovno leto 2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzorne-
ga sveta se za revizorja računovodskih iz-
kazov za poslovno leto 2003 imenuje
Contura revizijska družba d.o.o., Celov-
ška cesta 150, 1000 Ljubljana.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničar-

ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno in ves čas traja-
nja pooblastitvenega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini imajo

delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
vsaj 10 dni pred dnem skupščine, oziro-
ma njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
svojo udeležbo na skupščini prijavijo ose-
bno ali pisno s priporočeno pošiljko, naj-
kasneje tri dni pred sejo skupščine.

Gradivo
Gradivo za skupščino, s predlogom

sprememb in dopolnitev statuta družbe in
letnim poročilom, bo na vpogled vsak de-
lovni dan v tajništvu družbe od 12. do 15.
ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda pisno sporočijo upra-
vi v sedmih dneh od objave sklica.

Tovarna meril Kovine, d.d.
uprava

Rudolf-Franc Verovnik, inž. str.

Ob-95948
Na podlagi 73. člena Statuta delniške

družbe SCT d.d. Ljubljana, Slovenska 56,
Ljubljana, in 283. člena Zakona o gospo-
darskih družbah sklicujemo

5. redno skupščino
delniške družbe SCT d.d. Ljubljana,

Slovenska 56, Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 14. julija 2003, ob

12. uri v dvorani A Gospodarske zbornice
Slovenije, Dimičeva 13 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
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2. Imenovanje organov skupščine.
Na predlog uprave in nadzornega sve-

ta skupščina sprejme sklep v naslednjem
besedilu: za predsednika skupščine se
imenuje Leonardo F. Peklar, za prešteval-
ca glasov Matjaž Košir in Jože Bajuk.

Skupščini bo prisostvovala notarka Na-
da Kumar.

3. Predložitev letnega poročila SCT
d.d. za poslovno leto 2002 in pisnega
poročila nadzornega sveta k letnemu po-
ročilu.

Predlog sklepa: skupščina se je sez-
nanila s poročilom nadzornega sveta z
dne 5. 6. 2003 o sprejemu letnega poro-
čila SCT d.d. za poslovno leto 2002.

4. Obravnava in sprejem sklepov o
uporabi bilančnega dobička za leto 2002
in o podelitvi razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa:
4.1. Ugotovitev dobička
Na dan 31. 12. 2002 znaša bilančni

dobiček družbe SCT d.d.,
827,964.946,50 SIT in je sestavljen iz:

– čistega dobička za poslovno leto
2002 v znesku 313,437.041,90 SIT;

– prenesenega čistega dobička iz pre-
teklih let v znesku 514,527.904,60 SIT.

4.2. Uporaba bilančnega dobička
Bilančni dobiček se uporabi za nasled-

nje namene:
– lastnikom delnic se razdeli 230 SIT

bruto dividende na delnico. Dividende se
izplačajo delničarjem po evidenci KDD na
dan 14. 7. 2003, razen lastnim delnicam
(delnice SCT d.d.), in sicer najkasneje v
90 dneh po izglasovanem sklepu skup-
ščine;

– preostali bilančni dobiček po revidi-
ranem letnem poročilu za leto 2002 osta-
ne nerazporejen oziroma se bo o njem
razpravljalo v prihodnjih poslovnih letih.

4.3. Nagrada članom nadzornega sve-
ta

Nadzornemu svetu družbe se v breme
poslovnih stroškov izplača nagrada za
uspešno delo v letu 2002 v skupnem bru-
to znesku 33,358.992 SIT.

4.4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu

Skupščina upravi in nadzornemu svetu
v skladu s členom 282/a ZGD podeli raz-
rešnico za delo v poslovnem letu 2002.

5. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2003 revizijsko
družbo Constantia UHY, d.o.o., Ljublja-
na.

6. Spremembe in dopolnitve Statuta
delniške družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme
spremembe in dopolnitve Statuta SCT
d.d. v predlaganem besedilu.

7. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzorne-

ga sveta se sprejme sklep v naslednjem
besedilu:

Za člane nadzornega sveta je skupšči-
na izvolila naslednje predstavnike delni-
čarjev: mag. Milena Kramar-Zupan, Dimi-
trij Marjanovič, Anton Preskar in Boris Za-
krajšek.

Skupščina se je seznanila s štirimi čla-
ni nadzornega sveta, ki jih je imenoval
svet delavcev.

Pravico udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred se-
jo skupščine pisno prijavili svojo udele-
žbo na sedežu uprave in so vpisani v del-
niški knjigi pri KDD po stanju zadnjega
dne prijave na skupščino.

Pooblastilo mora biti pisno, pripravlje-
no in izpolnjeno skladno z ZOR, ZGD ozi-
roma ZPre in ves čas trajanja pooblastilne-
ga razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v
informacijski pisarni, Vošnjakova 8, Ljub-
ljana, vsak delovni dan od 9. do 13. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.

Če ob napovedani uri skupščina ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovno se-
stane pol ure po predvidenem prvotnem
sklicu. V tem primeru je skupščina sklep-
čna ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

SCT, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Ivan Zidar, univ. dipl. inž. str.
predsednik nadzornega sveta

Boris Zakrajšek, univ. dipl. prav.

Ob-95953
Na podlagi Zakona o gospodarskih

družbah in Statuta družbe Trimo Inves-
tment d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210
Trebnje, sklicuje uprava

drugo skupščino
delniške družbe Trimo Investment

d.d.,
ki bo v sredo, 16. 7. 2003 ob 13. uri

na sedežu firme Trimo d.d., Prijateljeva
cesta 12, 8210 Trebnje, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev pri-
sotnosti in imenovanje organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se prisotnost na skupščini,
imenujejo se:

– predsednica skupščine: Breda Ko-
tar,

– preštevalki glasov: Marija Tratar in
Mija Kukenberger.

2. Seznanitev z letnim poročilom, odlo-
čanje o uporabi bilančnega dobička za
leto 2002 in odločanje o podelitvi razre-
šnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

1) Izkazani bilančni dobiček na dan 31.
12. 2002 znaša 11,272.754,21 tolarjev.
Bilančni dobiček v višini 11,272.754,21
tolarjev ostane skladno z določili statuta
družbe nerazdeljen, odločanje o njegovi
uporabi pa se prenese v naslednje leto.

2) Skupščina podeli razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta družbe za po-
slovno leto 2002.

3. Imenovanje članov nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za-
radi izteka mandata dosedanjim članom,
nadzorni svet predlaga v izvolitev za člane
novega nadzornega sveta s štiriletnim
mandatom:

– Sušnik Gabrijela,
– Novak Andrej,
– Strmec Marta.
4. Določitev višine plačila za delo čla-

nov nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: sprejme se višina plačila za delo
članov nadzornega sveta, in sicer za vsa-
ko sejo predsedniku 60.000 SIT in čla-
nom 40.000 SIT neto.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizorja družbe za poslovno leto 2003 se ime-
nuje družba IN Revizija d.o.o., Ljubljana.

6. Sprememba statuta družbe Trimo In-
vestment d.d.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se dopolnitev statuta v III.
poglavju Dejavnost družbe v 4. členu, ki
se glasi:

“Doda se alineja:
– G/51.1 Posredništvo”
Potrdi se čistopis statuta družbe Trimo

Investment d.d.
Na skupščini bo prisoten notar Tonček

Bevc iz Trebnjega.
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev

k posameznim točkam dnevnega reda mo-
rajo biti v pisni obliki in z obrazložitvijo do-
stavljeni upravi v sedmih dneh od objave.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevne-
ga 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 ude-
ležbe na skupščini bo prispela na sedež
vsaj dva dni pred skupščino, to je najka-
sneje do 14. 7. 2003.

Prijavljeni udeleženci na skupščini so
se vsaj pol ure pred začetkom skupščine
dolžni vpisati v listo udeležencev in pre-
vzeti glasovnice.

Celotno gradivo za skupščino in pre-
dlog članov nadzornega sveta je delničar-
jem na vpogled v pravni pisarni na sedežu
družbe Trimo d.d., Prijateljeva cesta 12,
8210 Trebnje, vsak delovni dan med
13. in 15. uro.

Trimo Investment d. d., Trebnje
uprava

Ob-95961
Na podlagi 36. člena statuta delniške

družbe Predilnice Litija d.d. sklicujem

10. sejo skupščine,
ki bo v sredo, dne 16. 7. 2003 ob 12.

uri v sejni sobi poslovne stavbe na sede-
žu družbe, Kidričeva 1, Litija, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine ter ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa: skupščina imenuje
predsednika skupščine, preštevalca gla-
sov ter notarja po predlogu sklicatelja ter
ugotovi sklepčnost.
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2. Seznanitev skupščine z letnim po-
ročilom za leto 2002, s poročilom revizij-
ske hiše IN Revizija d.o.o. iz Ljubljane in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
sestavljenega letnega poročila družbe
Predilnice Litija d.d., odločanje o uporabi
bilančnega dobička za leto 2002 ter odlo-
čanje o podelitvi razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave za leto 2002 in
pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi sestavljenega letnega poročila dru-
žbe za leto 2002.

Bilančni dobiček za leto 2002 znaša
22,106.641,67 SIT in se razporedi v dru-
ge rezerve iz dobička.

Skupščina družbe podeljuje upravi in
nadzornemu svetu družbe razrešnico za
poslovno leto 2002.

3. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzorne-

ga sveta se za revidiranje letnega poroči-
la za leto 2003 imenuje revizijska hiša IN
Revizija d.o.o. Ljubljana.

4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in njihovi pooblaščeni zastopniki, ki mo-
rajo 3 dni pred skupščino svojo udeležbo
prijaviti v tajništvu na sedežu družbe. Hkrati
z najavo udeležbe na skupščini morajo po-
oblaščenci predložiti pisna pooblastila.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje istega dne,
to je 16. 7. 2003 ob 13. uri v istem pro-
storu. Po ponovnem sklicu bo skupščina
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino, vključno z let-
nim poročilom za leto 2002 in pisnim po-
ročilom nadzornega sveta o preveritvi se-
stavljenega letnega poročila je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe, soba št.
7, vsak dan od 13. do 15. ure.

Predilnica Litija d.d.
uprava

Franc Lesjak

Ob-95962
Na podlagi 283. člena Zakona o go-

spodarskih družbah in Statuta delniške
družbe sklicujem

skupščino
družbe Petovia avto Ptuj, d.d.,

Ormoška 23, 2250 Ptuj,
ki bo 22. 7. 2003 ob 12. uri v prosto-

rih uprave družbe, Ormoška 23, 2250
Ptuj.

Predlagani dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da

se sprejme naslednji sklep:
Sklep: za predsednika 8. redne skup-

ščine se izvoli Damir Topolko, za prešte-
valki glasov se izvolita Marjana Kocpek in
Romana Čuček. Seji skupščine bo pri-
sostvoval vabljeni notar Andrej Šoemen.

Na podlagi poročila preštevalcev gla-
sov predsednik razglasi sklepčnost skup-
ščine.

2. Predložitev letnega poročila uprave
za poslovno leto 2002 z mnenjem revi-

zorja in pisnega poročila nadzornega sve-
ta k letnemu poročilu.

Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Sklep: skupščina se je seznanila z let-
nim poročilom uprave za poslovno leto
2002 in pisnim poročilom nadzornega
sveta o načinu in obsegu preverjanja vo-
denja družbe v preteklem poslovnem le-
tu, ki ga je skladno z 274.a člena ZGD
predložil nadzorni svet in s katerim obve-
šča skupščino, da je sprejel Letno poro-
čilo za leto 2002.

3. Sklepanje o uporabi bilančnega do-
bička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Sklep:
a) Bilančni dobiček za leto 2002 v viši-

ni 150,817.241 SIT se uporabi za:
– za dividende po 20.350 SIT bruto

na delnico 82,865.200 SIT,
– za prenos v naslednje leto

67,952.041 SIT.
Za izplačilo dividend se uporabi čisti

dobiček iz leta 2000.
Dividende se delničarjem izplačajo naj-

kasneje v roku 30 dni po končani skup-
ščini, in sicer po stanju vpisov v delniško
knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirin-
ško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na
dan 27. 7. 2003.

b) Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2002, ter jima podeli razrešnico za
delo v poslovnem letu 2002.

c) Za profesionalno delo nadzornega
sveta za leto 2002 se nameni nagrada v
skupni bruto višini 1,200.000 SIT, od če-
sar prejme predsednik nadzornega sveta
420.000 SIT, ostala dva člana pa po
390.000 SIT. Nagrada nadzornemu svetu
se izplača v breme poslovnih stroškov.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z
umikom lastnih delnic.

Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Sklep: osnovni kapital družbe, ki znaša
79,700.000 SIT se zmanjša z umikom
3.898 lastnih delnic z nominalno vrednos-
tjo 10.000 SIT za delnico, ki jih je družba
pridobila kot lastne delnice, torej v skupni
nominalni vrednosti 38,898.000 SIT, tako,
da po zmanjšanju znaša 40,720.000 SIT.

Umik delnic se izvede v breme rezerv
za lastne delnice oblikovanih iz čistega
dobička poslovnih let 1999, 2001 in
2002. V kapitalske rezerve se odvede
znesek 38,898.000 SIT. Za nominalno
vrednost umaknjenih lastnih delnic se
zmanjša osnovni kapital in sorazmerni del
splošnega prevrednotovalnega popravka
kapitala.

Osnovni kapital se zmanjša z dnem vpi-
sa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapi-
tala v sodni register.

5. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Sklep: sprejmejo se spremembe in do-
polnitve statuta v predloženi vsebini.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Sklep: za revizorja za poslovno leto
2003 se imenuje revizijsko družbo
Iteo-Abeceda d.o.o., Kotnikova ulica 28,
Ljubljana.

Gradivo s predlogi sklepov je delničar-
jem na vpogled za vse točke dnevnega
reda, vključno z besedilom letnega poro-
čila za leto 2002, pisnim poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi in potrditvi let-
nega poročila, v tajništvu uprave na sede-
žu družbe v Ptuju, Ormoška 23, vsak de-
lavnik od 9. do 12. ure od 15. 6. 2003
do 22. 7. 2003.

Predlogi delničarjev
Vsak nasprotni predlog delničarjev k

predlogom sklepov po posameznih toč-
kah dnevnega reda mora biti v pisni obli-
ki, obrazložen in vložen v enem tednu po
objavi tega sklica v tajništvu uprave na
sedežu družbe v Ptuju, Ormoška 23.

Način glasovanja
Na skupščini se odloča o objavljenih

predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.

Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in ure-

sničevanja glasovalne pravice na skupšči-
ni imajo le delničarji, vpisani v delniško
knjigo družbe, ki se vodi v centralnem
registru pri KDD – Centralni klirinško de-
potni družbi, d.d., Ljubljana, njihovi poo-
blaščenci ali zastopniki, ki svojo udele-
žbo pisno prijavijo najkasneje 3 dni pred
skupščino v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Ptuju, Ormoška 23. Pooblašče-
nec delničarja mora prijavi udeležbe pri-
ložiti tudi pooblastilo.

Pooblastilo mora biti pisno in vsebova-
ti splošne podatke (za fizične osebe ime
in priimek ter naslov pooblastitelja in poo-
blaščenca, kraj in datum ter podpis poo-
blastitelja; za pravne osebe pa ime in prii-
mek ter naslov pooblaščenca in firmo, se-
dež ter podpis in žig pooblastitelja). Vsa-
ka delnica daje delničarju en glas.Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje istega dne, t.j. 22. 7. 2003 ob
13. uri v istih prostorih. Skupščina bo ta-
krat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-

novno zasedanje istega dne, t.j. dne
22. 7. 2003 ob 14. uri v istih prostorih.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Petovia avto trgovina
in storitve d.d. Ptuj,

uprava družbe
Vili Cerovič, univ. dipl. ek.

direktor

Ob-95973
Na podlagi 7.3. člena Statuta delniške

družbe Loške tovarne hladilnikov Škofja
Loka, Kidričeva 66, 4220 Škofja Loka
uprava sklicuje

9. redno skupščino
delničarjev LTH Škofja Loka, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 14. 7. 2003 ob

12. uri na sedežu družbe v Škofji Loki,
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Kidričeva 66 in predlaga naslednji dnevni
red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsedujočo skupščine se iz-
voli Marjeta Cesar Janežič, za preštevalki
glasov se izvolita Mojca Dolenc in Marjeta
Hudolin. Sejo bo spremljal vabljeni notar
Vojko Pintar, ki bo sestavil notarski zapi-
snik.

2. Seznanitev z letnim poročilom za le-
to 2002 in revizijskim poročilom, sezna-
nitev s poročilom nadzornega sveta, upo-
raba dobička in podelitev razrešnice.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

1. Bilančni dobiček izkazan v letnem
poročilu za leto 2002 v višini
15,206.908,30 SIT se v celoti odvede v
druge rezerve iz dobička.

2. Upravi in nadzornemu svetu se po-
deli razrešnica.

3. Imenovanje revizorja poslovanja za
leto 2003.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina za revizorja poslovanja družbe
v letu 2003 imenuje revizijsko družbo
EBIT d.o.o., Revizija, računovodske stori-
tve in davčno svetovanje, Trg mladosti 6,
3320 Velenje.

4. Sprememba dejavnosti in spremem-
ba statuta družbe LTH Škofja Loka d.d.

Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:

1. Dejavnost se dopolni z dejavnostjo
90.023 Ravnanje z nevarnimi odpadki in
z dejavnostjo 37.200 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov. V 3. poglavju
Statuta delniške družbe Loške tovarne
hladilnikov Škofja Loka, d.d. z naslovom
Dejavnost družbe se v točki 3.1. za zad-
njo alineo dodata novi alinei, pri njih pa
zaporedoma vpiše: “90.023 Ravnanje z
nevarnimi odpadki” in “37.200 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov”.

2. Skupščina pooblašča upravo in nad-
zorni svet, da čisti dobiček posameznega
poslovnega leta v celoti uporabita za obli-
kovanje drugih rezerv iz dobička. Nave-
deno pooblastilo se vpiše v statut družbe.
V 8. poglavju Statuta delniške družbe Lo-
ške tovarne hladilnikov Škofja Loka, d.d.
z naslovom Letno poročilo, dobiček in di-
vidende se za točko 8.3. doda nova toč-
ka 8.4. z naslednjo vsebino: “Uprava in
nadzorni svet sta pooblaščena čisti dobi-
ček posameznega poslovnega leta v ce-
loti uporabiti za oblikovanje drugih rezerv
iz dobička.”

3. V 7.poglavju Statuta delniške dru-
žbe Loške tovarne hladilnikov Škofja Lo-
ka, d.d. z naslovom Skupščina se točka
7.4. spremeni tako, da se glasi: “ Sklic
skupščine, dnevni red in predlogi sklepov
se objavijo v Uradnem listu RS.”

4. Sprejme se prečiščen tekst statuta
s sprejetimi spremembami.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem

na vpogled v tajništvu družbe vsak delov-
nik med 9. in 12. uro v času od objave
sklica do dne skupščine. Tam je dosto-
pno tudi besedilo predlaganih sprememb
statuta, letno poročilo za leto 2002, revi-

zijsko poročilo in poročilo nadzornega
sveta.

Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih toč-
kah dnevnega reda. Morebitni nasprotni
predlogi delničarjev morajo biti v pisni
obliki obrazloženi in oddani v 7 dneh po
objavi sklica v tajništvu uprave družbe.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji (oziroma njihovi
pooblaščenci),

a) ki so kot delničarji družbe vpisani v
centralni register nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev pri KDD Centralni klirin-
ško depotni družbi d.d. 10 dni pred skup-
ščino;

b) katerih prijava udeležbe je prispela
na sedež družbe vsaj 3 dni pred skupšči-
no;

c) ki vsaj 15 minut pred pričetkom
skupščine svojo prisotnost vpišejo v listo
udeležencev in prevzamejo glasovnice;

d) katerih pooblaščenci skupaj s prija-
vo vsaj 3 dni pred skupščino predložijo
tudi pisna pooblastila za zastopanje.

LTH Škofja Loka, d.d.
uprava

Ob-95980
Na podlagi statuta družbe Setev, poo-

blaščena investicijska družba, d.d., 283.
člena Zakona o gospodarskih družbah in
143a. člena Zakona o investicijskih skla-
dih in družbah za upravljanje sklicuje di-
rektor družbe

9. skupščino delničarjev
družbe Setev, pooblaščena

investicijska družba, d.d., Vilharjeva
29, 1000 Ljubljana,

ki bo dne 15. 7. 2003 s pričetkom ob
9. uri v Izobraževalnem centru Nebra,
d.o.o. – Ispra, Linhartova 11, Ljubljana s
predlaganim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
navzočnosti zastopanega kapitala.

2. Imenovanje predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in potrditev no-
tarja.

Predlog sklepa: skupščina za predse-
dnika skupščine izvoli Miroslava Ruparči-
ča, za preštevalca glasov Urbana Höflerja
in Tomaža Zorca in potrdi notarko Nado
Kumar iz Ljubljane.

3. Predstavitev letnega poročila za po-
slovno leto 2002, revizijskega poročila,
pisnega poročila nadzornega sveta ter po-
delitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predloga sklepov:
3.1 Skupščina se seznani s predlože-

nim letnim poročilom za poslovno leto
2002, revizijskim poročilom in pisnim po-
ročilom nadzornega sveta.

3.2 V skladu z 282.a členom Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potr-
juje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v letu 2002 ter jima podeljuje razre-
šnico.

4. Izvolitev članov novega nadzornega
sveta.

Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je dne 22. 6. 2003

potekel mandat vsem dosedanjim članom
nadzornega sveta.

Na predlog nadzornega sveta se z
dnem 15. 7. 2003 za člane nadzornega
sveta izvolijo Ferdinand Gnamuš, Aleš Je-
sih in Igor Jošt. Mandat članom novega
nadzornega sveta se izteče z dnem
zasedanja skupščine v prvem letu po
izvolitvi.

5. Preoblikovanje v redno delniško dru-
žbo.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja,
da so na podlagi Zakona o investicijskih
skladih in družbah za upravljanje, Zakona
o prvem pokojninskem skladu in preobli-
kovanju pooblaščenih investiciskih družb
in revizijskega mnenja izpolnjeni pogoji za
preoblikovanje družbe, zato se družba iz
pooblaščene investicijske družbe preobli-
kuje v redno delniško družbo, kot sledi:

5.1. Dejavnost družbe se spremeni ta-
ko, da se dosedanje dejavnosti zamenja-
jo z novimi dejavnostmi:

51.140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal;

51.870 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo;

55.100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov;

65.210 Finančni zakup (leasing);
65.230 Drugo finančno posredništvo,

d.n.;
67.130 Pomožne dejavnosti, povezane

s finančnim posredništvom;
70.110 Organizacija izvedbe nepremič-

ninskih projektov za trg;
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremič-

ninami;
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem;
71.330 Dajanje pisarniške in računal-

niške opreme v najem;
74.120 Računovodske, knjigovodske

in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje;

74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja;

74.140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje;

74.150 Dejavnost holdingov;
74.400 Oglaševanje;
74.851 Prevajanje;
74.852 Fotokopiranje in drugo raz-

množevanje;
74.853 Druga splošna tajniška opravila;
74.873 Druge poslovne dejavnosti,

d.n.
5.2. Spremeni se firma družbe tako,

da glasi:
HRAM Holding, finančna družba, d.d.
Skrajšana firma: HRAM Holding, d.d.
Sedež družbe: Vilharjeva 29, Ljublja-

na.
5.3. Zaradi uskladitve z Zakonom o go-

spodarskih družbah se po preoblikovanju
v redno delniško družbo spremeni nomi-
nalna vrednost delnice in s to spremem-
bo uskladi osnovni kapital družbe, in si-
cer:

Nominalna vrednost delnice se spre-
meni in znaša 1.000 SIT. Osmi dan po
vpisu spremembe dejavnosti, firme in sta-
tuta v sodni register se opravi zamenjava
delnic. Zamenjava se opravi tako, da se
za vsakih dopolnjenih deset dosedanjih
delnic nominalne vrednosti 100 SIT na ra-
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čunu delničarja vpiše po ena nova delni-
ca nominalne vrednosti 1.000 SIT. Delni-
ce družbe, ki ne dosežejo potrebnega šte-
vila, da bi bile zamenjane z novimi, ne
dajejo pravice do zamenjave, pač pa do
izplačila nadomestila iz zmanjšanja osnov-
nega kapitala. Zaradi spremembe nomi-
nalne vrednosti in zamenjave delnic se
osnovni kapital družbe uskladi, tako da
se zmanjša za znesek skupne nominalne
vrednosti delnic, ki na dan zamenjave pri
posameznih delničarjih ne dosegajo pol-
ne nominalne vrednosti nove delnice in s
tem ne dajejo pravice do zamenjave.
Osnovni kapital družbe se zmanjša za to-
likšen znesek, da je po zmanjšanju enak
skupni nominalni vrednosti izdanih delnic
družbe po opravljeni zamenjavi. Znesek
zmanjšanja na podlagi zamenjave delnic z
ugotovitvenim sklepom določi nadzorni
svet. Zmanjšanje osnovnega kapitala se
opravi po postopku združitve delnic, pri
čemer dopolnjenih deset dosedanjih del-
nic nominalne vrednosti po 100 SIT obli-
kuje eno novo delnico nominalne vredno-
sti 1.000 SIT. Za delnice, ki ne dosežejo
potrebnega števila, da bi bile zamenjane
za nove, se delničarjem skladno 350. čle-
nu ZGD iz osnovnega kapitala izplača na-
domestilo v višini 36 SIT za vsako tako
delnico, za razliko do njihove nominalne
vrednosti pa se iz osnovnega kapitala po-
večajo ustrezne druge postavke lastnega
kapitala (kapitalske rezerve).

5.4. Upravo družbe se pooblasti, da
lahko v petih letih od vpisa sprememb sta-
tuta v sodni register, poveča osnovni ka-
pital družbe za največ 50%, z izdajo novih
delnic za vložke.

5.5. Skupščina sprejme predlagane
spremembe statuta družbe Setev, poobla-
ščena investicijska družba, d.d., Vilharje-
va 29, Ljubljana, kot izhaja iz predložene-
ga gradiva.

5.6. Skupščina pooblašča nadzorni
svet družbe, da po zamenjavi delnic zara-
di izvedbe preoblikovanja uskladi besedi-
lo statuta s končno višino osnovnega ka-
pitala iz točke 5.3. tega sklepa.

5.7. Sklep o preoblikovanju stopi v ve-
ljavo z dnem vpisa preoblikovanja v sodni
register.

5.8. Skupščina pooblašča nadzorni
svet družbe, da skladno z veljavnimi odlo-
čitvami Agencije za trg vrednostnih papir-
jev, sodišča in drugih organov, če je to
potrebno, prilagodi na skupščini sprejete
sklepe tako, da se bo preoblikovanje lah-
ko izvedlo in vpisalo v sodni register.

5.9. Z dnem vpisa preoblikovanja v so-
dni register preneha veljati pogodba o
upravljanju pooblaščene investicijske dru-
žbe.

6. Imenovanje finančnega revizorja
družbe za poslovno leto 2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzorne-
ga sveta imenuje skupščina revizijsko dru-
žbo KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana za
finančnega revizorja za poslovno leto
2003.

7. Prenos pooblastila za spremembe
statuta.

Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet družbe, da skladno s sklepi
skupščine o spremembah statuta uskladi

besedilo statuta s sprejetimi sprememba-
mi.

8. Določitev višine sejnin članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega
sveta pripada sejnina v višini 40.000 SIT
neto, predsedniku pa 50.000 SIT neto.

Ena vpisana in vplačana delnica zago-
tavlja en glas na skupščini družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo
skladno z zakonom pisno prijavijo družbi
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.

Delničar lahko za zastopanje na skup-
ščini pooblasti pooblaščenca, ki se mora
izkazati s pisnim pooblastilom.

Gradivo za skupščino je vsem delni-
čarjem družbe Setev, pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d. na vpogled na se-
dežu družbe S Hram d.d. v Ljubljani, Vil-
harjeva 29, vsak delavnik med 9. in
11. uro.

Setev,
pooblaščena investicijska družba,

d.d.
direktor družbe

Ob-95981
Na podlagi statuta družbe S HRAM,

pooblaščena družba za upravljanje, d.d.
ter 283. člena Zakona o gospodarskih
družbah, sklicuje direktor družbe

9. skupščino delničarjev
družbe S HRAM pooblaščena družba

za upravljanje, d.d., Vilharjeva 29,
1000 Ljubljana,

ki bo dne 15. 7. 2003 s pričetkom ob
11. uri v Izobraževalnem centru Nebra,
d.o.o. – Ispra, Linhartova 11, Ljubljana s
predlaganim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
navzočnosti zastopanega kapitala.

2. Imenovanje predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in potrditev no-
tarja.

Predlog sklepa: skupščina za predse-
dnika skupščine izvoli Miroslava Ruparči-
ča, za preštevalca glasov Urbana Höflerja
in Tomaža Zorca in potrdi notarko Nado
Kumar iz Ljubljane.

3. Predstavitev revidiranega letnega
poročila za poslovno leto 2002, pisnega
poročila nadzornega sveta in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predloga sklepov:
3.1 Skupščina se seznani s predlože-

nim letnim poročilom za poslovno leto
2002 in pisnim poročilom nadzornega
sveta.

3.2 V skladu z 282a. členom Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potr-
juje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v letu 2002 ter jima podeljuje razre-
šnico.

4. Imenovanje finančnega revizorja
družbe za poslovno leto 2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzorne-
ga sveta imenuje skupščina revizijsko dru-
žbo KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana za
finančnega revizorja za poslovno leto
2003.

Ena vpisana in vplačana delnica zago-
tavlja en glas na skupščini družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo

skladno z zakonom pisno prijavijo družbi
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.

Delničar lahko za zastopanje na skup-
ščini pooblasti pooblaščenca, ki se mora
izkazati s pisnim pooblastilom.

Gradivo za skupščino je vsem delni-
čarjem družbe S HRAM, družba za uprav-
ljanje, d.d. na vpogled na sedežu družbe
S HRAM d.d. v Ljubljani, Vilharjeva 29,
vsak delavnik med 9. in 11. uro.

S HRAM,
pooblaščena družba za

upravljanje, d.d.
direktor družbe

Ob-96002
Na podlagi 38.člena statuta družbe

Snežnik, d.d., Kočevska Reka 40, upra-
va sklicuje

7. sejo skupščine
družbe Snežnik, podjetje za

proizvodnjo in storitve d.d. Kočevska
Reka, Kočevska Reka 40,

ki bo dne 18. 7. 2003 ob 11. uri v
poslovnih prostorih družbe v Kočevski Re-
ki 40, Kočevska Reka.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
mag. Nina Češarek.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine

in potrdi predlagani dnevni red.
1.2. Za predsedujočega skupščine se

imenuje Jure Okrajšek.
1.3. V verifikacijsko komisijo se izvoli-

jo:
– Andrej Puž, kot predsedujoči ter
– Olga Jonke in Renata Juršič – kot

preštevalki glasov.
2. Podelitev razrešnice nadzornemu

svetu in upravi za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se je seznanila s poro-

čilom nadzornega sveta o sprejemu po-
slovnega poročila družbe za leto 2002.

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico
nadzornemu svetu in upravi za poslovno
leto 2002.

3. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 2003.

Predlog sklepa: za revizorja za poslov-
no leto 2003 se imenuje družbo Plus Re-
vizija, d.o.o., Ljubljana, Bežigrad 1.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na

njej razpravljajo in glasujejo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno, v skladu s predpisi in
dostavljeno družbi vsaj tri dni pred dnem
zasedanja skupščine.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in

glasovalno pravico lahko uresničujejo del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan
16. 7. 2003 in ki pisno prijavo osebno ali
s priporočeno pošiljko s pripisom »za
skupščino« dostavijo družbi najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob priho-
du na skupščino pol ure pred začetkom
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seje prijavijo v sejni sobi in s podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini. Za udele-
žbo na skupščini se fizične osebe izkaže-
jo z osebnim identifikacijskim dokumen-
tom, pooblaščenci s pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz so-
dnega registra.

Način glasovanja
Glasuje se javno, z glasovnicami, ose-

bno ali po pooblaščencu.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Kočevski Reki 40, v tajništvu
uprave, vsak delovni dan med 9. in
12. uro.

Vnovično zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skup-

ščina ne bo sklepčna, nastopi dve urni
odmor po katerem se skupščina vnovič
začne. V tem primeru je skupščina sklep-
čna ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

Snežnik, d.d.
uprava družbe

Robert Tomazin, ek.
direktor

Ob-96004
Na podlagi 8.2. točke Statuta družbe

in na podlagi 283. člena ZGD, uprava dru-
žbe Emona Obala Koper d.d., zunanja in
notranja trgovina, Pristaniška 12, Koper,
sklicuje

10. skupščino delničarjev
družbe Emona Obala Koper d.d.,

zunanja in notranja trgovina,
Pristaniška 12, Koper,

ki bo 15. julija 2003 ob 13. uri v sejni
sobi na sedežu družbe, Pristaniška 12,
Koper.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev pri-

sotnosti, predstavitev notarja ter izvolitev
delovnih organov skupščine.

Predlog sklepa uprave:
Izvolijo se organi skupščine:
– za predsednika skupščine se imenu-

je Marjan Škoda,
– za preštevalki glasov se imenujeta

Mateja Stanič Rudolf in Vera Zabukovec.
2. Predložitev letnega poročila za leto

2002 z mnenjem revizorja, pisnega poro-
čila nadzornega sveta k letnem poročilu
in sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

2.1. Predložitev letnega poročila za le-
to 2002 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta k letnem poro-
čilu.

2.2. Sprejem sklepa o podelitvi razre-
šnice upravi in nadzornemu svetu.

Predloga sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina delničarjev podeljuje
upravi in članom nadzornega sveta dru-
žbe razrešnico za poslovno leto 2002.

3. Sprejem sklepa o imenovanju revi-
zorja.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2003
se imenuje revizijsko družbo RFR-Ernst &
Young Revizijska družba, d.o.o., Ljublja-
na.

4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopol-
nitve statuta ter čistopis statuta družbe.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničar-

ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno in ves čas traja-
nja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice na skupšči-
ni imajo le delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, v korist katerih so delnice
delniške družbe vknjižene na računu vre-
dnostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško
depotni družbi (KDD), na dan skupščine
in ki bodo najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine družbi pisno prijavili ude-
ležbo.

Vljudno prosimo udeležence, da pre-
vzamejo glasovalne lističe pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpi-
som potrdili tudi svojo prisotnost.

Gradivo za skupščino, ki vključuje let-
no poročilo družbe z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta ter predlog
sprememb in dopolnitev statuta s čistopi-
som statuta je delničarjem na vpogled v
Pravni službi na sedežu družbe, kontak-
tna oseba Ljubo Koler, vsak delovnik od
9. do 11. ure od dneva sklica do zaseda-
nja skupščine.

Emona Obala Koper d.d.
predsednik uprave

Aleš Škraba

Ob-96026
Na podlagi 43. člena statuta družbe

Metrel d.d., uprava sklicuje

9. skupščino delničarjev
Metrel d.d.,

ki bo dne 17. julija 2003 ob 13. uri na
sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska ce-
sta 77.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa uprave je: izvoli se
predsednik skupščine Stanislav Nagode.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar An-
drej Škrk.

2. Seznanitev skupščine s pisnim po-
ročilom nadzornega sveta o preveritvi let-
nega poročila za leto 2002 in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Skupščina se seznani s pisnim poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2002.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2002.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička za leto 2002.

Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepov:

Bilančni dobiček za leto 2002 znaša
393,271.566,66 in se uporabi:

– 29,080.200 SIT za dividende, to je
120 SIT bruto dividende na delnico; Druž-
ba bo delničarjem izplačala dividende naj-

kasneje v 60 dneh po sklepu skupščine
in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v
delniško knjigo družbe, ki se vodi v cen-
tralnem registru pri KDD na dan zaseda-
nja skupščine in na način, kot ga bo dolo-
čila uprava družbe;

– dividende se izplačajo iz nerazpore-
jenega dobička za leti 1994 in 1995 v
višini 18,676.948,35 SIT in njegove reva-
lorizacije v višini 10,403.251,65 SIT;

– 5,817.658,05 SIT za statutarne re-
zerve;

– 179,186.854,31 SIT se razporedi v
druge rezerve iz dobička;

– 179,186.854,30 SIT ostane neraz-
porejen.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.

Nadzorni svet daje predlog sklepa: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto
2003 skupščina imenuje družbo KPMG
Slovenija d.o.o Ljubljana.

5. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.

Skupščina se seznani z odstopom čla-
nov nadzornega sveta Rudija Zorka in Re-
nate Zdešar.

Nadzorni svet daje predlog sklepa: za
nova člana nadzornega sveta, za mandat
enega leta skupščina izvoli Janeza Renka
in Stanislava Nagodeta.

6. Seznanitev skupščine o izvolitvi čla-
na nadzornega sveta – predstavnika za-
poslenih.

Skupščino Svet delavcev obvešča o
spremembi predstavnika zaposlenih v
nadzornem svetu. Novi član za obdobje
enega leta je Renata Zdešar (namesto
Stanislava Nagodeta).

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov delničarjem, bo na voljo v tajništvu
uprave vsak delovni dan od 11. do 13. ure
v času od dneva sklica skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih toč-
kah dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu upra-
ve delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničar-
ji oziroma njihovi pooblaščenci ali zasto-
pniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico
do udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo tisti delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo KDD in
prijavijo svojo udeležbo na skupščini 3 dni
pred sejo.

Metrel, d.d.
Anton Demšar

generalni direktor

Ob-96029
Na podlagi 283.člena Zakona o go-

spodarskih družbah in točke 44. statuta
družbe uprava sklicuje

5. skupščino delničarjev
Golf in kamp Bled d.d., Kidričeva 10c,

4260 Bled,
ki bo 16. 7. 2003 ob 11. uri v prostorih

restavracije Panorama Grand hotela To-
plice na Bledu, z naslednjim dnevnim re-
dom:
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1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog

sklepa: skupščina se seznani, da skup-
ščini prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kra-
nja in imenuje organe skupščine: za pred-
sednika skupščine se izvoli Primož Kozi-
na, za preštevalko glasov pa Duško Jan-
ša.

2. Predlog za uporabo bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina se seznani z letnim po-
ročilom uprave za leto 2002 in pisnim po-
ročilom nadzornega sveta za leto 2002.
Nadzorni svet daje pozitivno mnenje k pre-
dlogu uprave o uporabi bilančnega dobič-
ka in predlaga skupščini, da sprejme pre-
dlog uprave, da se bilančni dobiček po
revidirani bilanci stanja na dan 31. 12.
2002, ki je izkazan v znesku 1,221.000
SIT uporabi tako:

a) da se 61.000 SIT bilančnega dobič-
ka razporedi v redne rezerve;

b) da preostali bilančni dobiček po re-
vidiranem letnem obračunu za leto 2002
v znesku 1,160.000 SIT ostane do nadalj-
njega nerazporejen.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2002.

3. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za

revizorja računovodskih izkazov za leto
2003 se imenuje revizorska hiša KPMG
Slovenija, d.o.o., Neurbergerjeva 30,
Ljubljana.

4. Pripojitev družbe Grand hotel Topli-
ce Bled d.o.o. k družbi Golf in kamp Bled
d.d.

Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina soglaša s pripojitvijo
družbe Grand hotel Toplice Bled d.o.o. k
družbi Golf in kamp Bled d.d.in daje so-
glasje k pogodbi o pripojitvi družbe Grand
hotel Toplice Bled d.o.o. kot prevzete dru-
žbe k družbi Golf in kamp Bled d.d. kot
prevzemni družbi.

Podpisana pogodba o pripojitvi v no-
tarskem zapisu je priloga in sestavni del
tega sklepa.

5. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog

sklepa: osnovni kapital družbe Golf in
kamp d.d., Bled se zaradi združitve z do-
sedanjega zneska 304,388.000 SIT po-
veča za znesek 79,811.000 SIT tako, da
povečani osnovni kapital znaša
384,199.000 SIT, z izdajo 79.811 novih
navadnih imenskih nematerializiranih del-
nic istega razreda, druge izdaje z nomi-
nalno vrednostjo 1.000 SIT.

6. Sprememba firme, skrajšane firme,
poslovnega naslova in dejavnosti družbe.

Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: spremeni se firma družbe, ki po
novem glasi: Grand hotel Toplice Bled,
hotelirstvo in turizem, d.d.

Spremeni se skrajšana firma družbe in
je odslej: Grand hotel Toplice Bled, d.d.

Spremeni se poslovni naslov družbe,
ki je odslej: Cesta svobode 12.

Dejavnost družbe se razširi z dejav-
nostmi po predlogu uprave.

7. Sprememba članov nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: s 16. 7. 2003 se od-
pokličejo dosedanji člani nadzornega sve-
ta, zastopniki interesov delničarjev: Vinko
Perčič in Miran Hude.

Za nove člane nadzornega sveta dru-
žbe, ki zastopajo interese delničarjev se s
16. 7. 2003 in za mandatno obdobje šti-
rih let izvolijo: Vinko Perčič in Vesna Šaja-
tovič – Okršlar.

8. Sprememba statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog

sklepa: sprejmejo se spremembe statuta
družbe, po predlogu uprave.

Spremembe statuta začnejo veljati z
dnem vpisa sprememb v sodni register.

Gradivo za skupščino z obrazloženimi
predlogi sklepov je delničarjem na vpo-
gled v recepciji Kampa Bled, Kidričeva
10 c, Bled, vsak delavni dan od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega re-
da v Uradnem listu do vključno dneva za-
sedanja skupščine.

Poleg navedenega je delničarjem na
vpogled tudi naslednje gradivo:

– pogodba o pripojitvi,
– letna poročila družb Golf in kamp

Bled d.d. in Grand hotel Toplice Bled
d.o.o. za poslovna leta 2002, 2001,
2000,

– zaključno poročilo po stanju prevze-
te družbe na dan obračuna združitve, to
je 1. 1. 2003,

– poročilo uprave in poslovodstva na-
vedenih družb o pripojitvi,

– revizijsko poročilo o pripojitvi,
– poročilo nadzornih svetov družb v

skladu z določili 514.a člena ZGD.
Vsakemu delničarju, ki bo upravi po-

sredoval pisno zahtevo za dostavo prepi-
sa listin iz prejšnjega odstavka, bo uprava
najkasneje naslednji delovni dan zagoto-
vila brezplačen prepis teh listin v skladu z
določili četrtega odstavka 516. člena
ZGD.

Nasprotni predlog delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, ki bodo v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi sklica na naslov Golf in kamp
Bled d.d., Kidričeva 10c, 4260 Bled, bo-
do objavljeni skladno z 288. členom Za-
kona o gospodarskih družbah.

Skupščine se udeležijo tisti, ki so na
dan 10. 7. 2003 lastniki delnic ter njihovi
pooblaščenci in zastopniki pod pogojem,
da najmanj tri dni pred skupščino upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarji bodo sklepe sprejemali z na-
vadno večino oddanih glasov, razen skle-
pov pod 4., 5., 6. in 8. točko katere bodo
sprejeli z večino najmanj treh četrtin na
skupščini zastopanega osnovnega kapita-
la družbe oziroma tri četrtine oddanih gla-
sov za sprejem sklepa pod 7. točko.

Delničarji glasujejo osebno, po zasto-
pniku ali pooblaščencu na podlagi gla-
sovnic, ki jih sprejmejo ob vstopu v dvo-
rano. Pooblastilo mora biti pisno.

Dvorana bo odprta eno uro pred pri-
četkom zasedanja.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov (prvi
sklic). Če skupščina ob razpisani uri ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (dru-

gi sklic) istega dne ob 12. uri na istem
mestu, z istim dnevnim redom. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Golf in kamp Bled d.d.
uprava družbe

Ob-96044
Na podlagi 47. točke Statuta družbe

Gradis GP Jesenice d.d., sklicuje upra-
va družbe

5. skupščino delniške družbe

Skupščina bo v torek, 15. 7. 2003 ob
12.30 na sedežu družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika
skupščine imenuje Jože Bajuk. Za preš-
tevalca glasov se imenujeta Alojz Skol in
Alenka Zupan. Na seji skupščine prisos-
tvuje notarka Nada Svetina.

2. Seznanitev skupščine z letnim po-
ročilom družbe in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.

Predlog sklepa: skupščina se sezna-
nja z letnim poročilom družbe in poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.

3. Uporaba bilančnega dobička in po-
delitev razrešnice.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se bilančni dobiček v
višini 242,957.825,71 SIT, uporabi na na-
slednji način:

– del bilančnega dobička v višini
72,887.347,71 SIT se nameni za druge
rezerve iz dobička,

– preostali del bilančnega dobička v
višini 170,070.478 SIT ostane nerazpo-
rejen in bo skupščina o njem odločala v
naslednjih poslovnih letih.

Skupščina delničarjev članu uprave in
članom nadzornega sveta družbe podeli
razrešnico za delo v poslovnem letu
2002.

4. Seznanitev skupščine s postopki re-
organizacije družbe Gradis GP Jesenice
d.d.

Predlog sklepa: skupščina se sezna-
nja s postopki reorganizacije družbe Gra-
dis GP Jesenice d.d.

5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe statuta.

6. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzorne-

ga sveta se za revidiranje računovodskih
izkazov družbe za leto 2003 imenuje revi-
zijska družba KPMG Slovenija, podjetje
za revidiranje in poslovno svetovanje,
d.o.o.

7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta skupščina dovoljuje
družbi Gradis GP gradbeno podjetje Je-
senice d.d. nakup lastnih delnic v višini
do 10% vrednosti osnovnega kapitala dru-
žbe za namene iz 2. in 7. alinee 240.
člena Zakona o gospodarskih družbah.



Stran 3334 / Št. 56 / 13. 6. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Gradivo za dnevni red seje skupščine
s predlogi sklepov, predlogom sprememb
statuta družbe, letnim poročilom uprave
in poročilom nadzornega sveta je na vpo-
gled vsem delničarjem vsak delovni dan
med 8. in 14. uro do dneva skupščine na
sedežu družbe.

Pogoji za udeležbo in glasovanje:
skupščine se lahko udeležijo s pravico
glasovanja vsi delničarji, njihovi poobla-
ščenci oziroma zakoniti zastopniki, če
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavi-
jo družbi najkasneje tri dni pred zaseda-
njem. Pooblaščenec delničarja mora pre-
dložiti tudi pisno pooblastilo. Člani uprave
in nadzornega sveta se lahko udeležijo
skupščine tudi, če niso delničarji.

Ponovno zasedanje: če skupščina ob
uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje (drugi sklic) istega dne, ob
13. uri v istem prostoru, z istim dnevnim
redom. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradis GP Jesenice d.d.
uprava

Ob-96048
Na podlagi 6.1. do 6.10. točke veljav-

nega Statuta delniške družbe Avtoprevoz
Tolmin d.d. in v skladu z določbami Zako-
na o gospodarskih družbah uprava skli-
cuje

7. sejo skupščine
delniške družbe Avtoprevoz

Tolmin d.d.,
ki bo v torek, dne 22. 7. 2003 ob 12.

uri, v pisarni uprave.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine po predlogu uprave
in nadzornega sveta.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
izvoli Kumar Jožica. Za preštevalca gla-
sov se imenuje Rutar Renata. Za notarja
se imenuje Edvard Sivec, notar iz Tolmi-
na, ki bo sestavil notarski zapisnik o seji
skupščine.

2. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom družbe za poslovno leto 2002 in s
sporočilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila družbe za poslovno leto
2002 po predlogu uprave in nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina se je sez-
nanila z letnim poročilom družbe za po-
slovno leto 2002 in s poročilom nadzor-
nega sveta o sprejemu letnega poročila
družbe za poslovno leto 2002.

3. Podelitev razrešnice upravi in čla-
nom nadzornega sveta po predlogu upra-
ve in nadzornega sveta.

Predlog sklepa: podeli se razrešnico
upravi in članom nadzornega sveta.

4. Imenovanje pooblaščenega revizor-
ja za leto 2003 po predlogu nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe Prevoz d.d., Tolmin, za leto 2002
se imenuje revizijska hiša KPMG Sloveni-
ja d.o.o.

Prijava udeležbe na skupščini

Delničarji oziroma njihovi pooblaščen-
ci morajo družbi prijaviti svojo udeležbo
na skupščini in sicer najmanj 3 dni pred
sklicano sejo. Prijava mora prispeti na na-
slov družbe najkasneje do 18. 7. 2003.
Prijavo je mogoče poslati s priporočeno
pošto, s telegramom na naslov družbe ali
po telefaksu 05/380-11-07. V prijavi se
navede ime in priimek oziroma firmo del-
ničarja, naslov oziroma sedež delničarja
ter število delnic, ki jih ima delničar. V
prijavi se lahko navede tudi ime in priimek
pooblaščenca ter njegov naslov. Poobla-
ščenci, ki zastopajo več delničarjev, lah-
ko pošljejo družbi seznam delničarjev, ki
jih zastopajo skupaj s predhodno navede-
nimi podatki. Pisna pooblastila morajo po-
oblaščenci predložiti najkasneje ob pri-
glasitvi udeležbe na zasedanju skupščine
družbe.

Gradivo
Gradivo za sejo skupščine je na vpo-

gled na sedežu družbe Poljubinj 89f,
5220 Tolmin, v splošno kadrovski službi
družbe od ponedeljka do petka med
10. in 12. uro od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Ponovno zasedanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napo-

vedani uri ne bo sklepčna (15% osnovne-
ga kapitala), bo ponovna seja skupščine v
skladu z določili točke 7.7 veljavnega sta-
tuta istega dne ob 13. uri v istem prostoru
z istim dnevnim redom.

Avtoprevoz Tolmin d.d.
uprava

Ob-96056
Na podlagi določil 7.3 točke Statuta

Gostinskega podjetja »Trojane« d.d., Tro-
jane 11, sklicuje uprava družbe

12. sejo skupščine
GP »Trojane« d.d.,

ki bo 16. 7. 2003 ob 16. uri v prostoru
restavracije družbe, Trojane 11.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in sklepčnosti, sprejem dnevnega
reda ter ugotovitev prisotnosti notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, sprejme predlagani dnevni red
ter ugotovi prisotnost notarja.

2. Poročilo nadzornega sveta k letne-
mu poročilu družbe za poslovno leto
2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini spre-
jem naslednjega sklepa.

Predlog sklepa: skupščina se je sez-
nanila s poročilom nadzornega sveta o
sprejemu letnega poročila za leto 2002.

3. Delitev bilančnega dobička.
Uprava družbe in nadzorni svet predla-

gata skupščini sprejem naslednjega skle-
pa.

Predlog sklepa: bilančni dobiček, se-
stavljen iz prenesenega dobička iz prej-
šnjih poslovnih let in čistega dobička po-
slovnega leta 2002 v skupni višini
244,692.633,89 SIT se v višini
17,139.590 oziroma 130 SIT na delnico
nameni za izplačilo dividend, v višini
1,456.966,30 SIT za udeležbo na dobič-
ku uprave in članov nadzornega sveta,

preostanek bilančnega dobička v višini
226,096.077,59 SIT ostane nerazpore-
jen. Do dividend so upravičeni vsi delni-
čarji družbe, ki bodo na dan 30. 6. 2003
vpisani v delniško knjigo pri KDD – Cen-
tralno klirinško depotni družbi d.d. Ljub-
ljana. Dividende bodo med delničarje iz-
plačane v štirih mesečnih obrokih. Zadnji
obrok bo izplačan najkasneje do 31. 12.
2003.

4. Podelitev razrešnice upravi družbe
in članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina podeli raz-
rešnico upravi in članom nadzornega sve-
ta za poslovno leto 2002.

5. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzorne-
ga sveta se za izvedbo revizije zaključne-
ga računa družbe GP »Trojane« d.d. za
leto 2003 imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje
in poslovno svetovanje, d.o.o.

Popolno gradivo za 12. sejo skupšči-
ne je delničarjem na vpogled vsak dan v
tednu (razen sobote in nedelje), in sicer
od 10. do 14. ure v pisarni računovodstva
družbe v upravni zgradbi, na Trojanah 11.

Pravico do udeležbe na seji skupščine
imajo delničarji družbe oziroma njihovi za-
koniti zastopniki oziroma pooblaščenci.
Za udeležbo na zasedanju skupščine in
za uresničitev glasovalne pravice je po-
trebna predhodna pisna najava, ki mora
biti dostavljena upravi družbe najkasneje
tri dni pred začetkom zasedanja družbe.
Če se namesto delničarja udeležijo zase-
danja skupščine njihovi pooblaščenci,
mora biti pisno pooblastilo dostavljeno
upravi družbe najkasneje tri dni pred za-
četkom zasedanja skupščine.

Pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine se bodo udeleženci zasedanja
prijavili v tajništvu družbe, v upravni zgrad-
bi, Trojane 11, kjer bodo podpisali prejem
glasovnic.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo polurni odmor. Ob 16.30
bo v istem prostoru ponovljena 12. seja
skupščine z istim dnevnim redom (2.
sklic). Na ponovnem zasedanju bo skup-
ščina sklepčna ter bo veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovne-
ga kapitala.

GP »Trojane« d.d.
uprava družbe

Št. 1/2003 Ob-96058
Na podlagi 10. točke Statuta delniške

družbe Finira d.d., Ljubljana uprava dru-
žbe sklicuje

1. sejo skupščine
družbe Finira d.d., Ljubljana,

ki bo v torek 15. julija 2003 ob 13. uri
na sedežu družbe, Železna cesta 18,
Ljubljana.

Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsedni-

co skupščine se izvoli Bojana Vinkovič,
za preštevalca glasov se izvoli Jure Biz-
jak.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Bregar iz Litije.
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2. Predstavitev letnega poročila za po-
slovno leto 2002 z mnenjem revizorja in
pisnega poročila nadzornega sveta o pre-
veritvi in potrditvi letnega poročila za po-
slovno leto 2002.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se je seznanila s poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi in potrdi-
tvi letnega poročila za poslovno leto 2002.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi družbe in nadzornemu svetu, s katero
potrjuje in odobrava delo teh dveh organov
družbe za poslovno leto 2002.

4. Imenovanje revizijske družbe za po-
slovno leto 2003.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-
ta: za pooblaščenega revizorja za pregled
računovodskih izkazov družbe Finira d.d.,
Ljubljana za poslovno leto 2003 se imenuje
družba KPMG Slovenija, podjetje za revidira-
nje in poslovno svetovanje iz Ljubljane.

5. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: članom nadzornega sveta se za nji-
hovo udeležbo na sejah in delo v nadzor-
nem svetu določi sejnina v tolarski protivre-
dnosti 250 EUR neto za predsednika in čla-
ne, obračunano po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.

Družba bo izplačala sejnine tudi za že
opravljene seje nadzornega sveta, in sicer v
enkratnem znesku za obdobje od dne ime-
novanja članov nadzornega sveta pa do za-
sedanja te skupščine.

Udeležba na skupščini in prijava udelež-
be na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Delničar, ki se želi udeležiti skupščine in
na njej glasovati, mora svojo udeležbo na
skupščini pismeno prijaviti družbi vsaj tri dni
pred skupščino in je bil vpisan v delniško
knjigo pri KDD d.d., Ljubljana na dan 15. 7.
2003. Delničar mora svojo identiteto izka-
zati z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz
registra pravnih oseb in pooblastilom. Poo-
blastilo mora biti pisno.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice v dvorano, v po-
slovnih prostorih družbe najmanj 1 uro pred
začetkom skupščine. Zaradi potreb identifi-
kacije upravičencev do udeležbe in glaso-
vanja lahko uresničuje svoje glasovalne pra-
vice le tisti delničar, ki se skupščine udeleži
pravočasno.

Gradivo
Popolno gradivo za skupščino s predlo-

gi sklepov, letno poročilo, poročilo nadzor-
nega sveta, so delničarjem na vpogled na
sedežu družbe od dneva razpisa in sicer
vsak delovnik od 10. do 13. ure do dneva
skupščine.

V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine istega dne ob 14. uri v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih del-
ničarjev.

Finira, d.d.,
predsednik uprave

Samo Primožič

Št. 5-06694 Ob-96071
Na podlagi 11. člena Statuta družbe

Varstroj, Tovarna varilne in rezalne opre-
me d.d., sklicujem

12. skupščino
družbe Varstroj d.d.,

ki bo v petek, 18. 7. 2003 ob 12. uri v
sejni sobi družbe, Industrijska ulica 4,
Lendava, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in sprejem
dnevnega reda.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.

2. Izvolitev delovnih teles (predsedni-
ka in dveh preštevalcev glasov).

Predlog sklepa: potrdi se predsednik
in preštevalca glasov.

3. Predložitev letnega poročila družbe
za l. 2002 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta po 274. a čle-
nu ZGD.

Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poroči-

lom nadzornega sveta o rezultatu preveritve
revidiranega letnega poročila za l. 2002.

2. Skupščina družbe potrjuje revidira-
no letno poročilo družbe za l. 2002, z
mnenjem revizorja k letnemu poročilu.

3. Bilančni dobiček za l. 2002 znaša
8,323.000 SIT in ostane nerazporejen.

4. Na podlagi sprejetega letnega po-
ročila za l. 2002, se podeli razrešnica
upravi in nadzornemu svetu družbe za po-
slovno leto 2002.

4. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 2003.

Predlog sklepa: za l. 2003 se za revi-
zijo poslovanja pooblašča revizijska hiša
Iteo-Abeceda Ptuj.

Skupščina je sklepčna, če so navzoči
delničarji oziroma njihovi pooblaščenci z
glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj
20% osnovnega kapitala. Skupščine se
lahko udeležijo in na njej uresničujejo gla-
sovalno pravico tisti delničarji, ki so vpi-
sani v delniško knjigo pri KDD po stanju
na dan 31. 5. 2003, katerih pisno napo-
ved udeležbe je družba prejela vsaj 3 dni
pred zasedanjem skupščine. V imenu del-
ničarjev se lahko skupščine udeležijo in
na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopa-
nje na skupščini mora biti pisno, zasto-
pniki pa so dolžni predložiti dokument o
zakonitem zastopstvu delničarjev.

Kolikor sklepčnost na prvi seji ne bo
dosežena, se sklicuje drugo zasedanje
istega dne, to je 18. 7. 2003 ob 14. uri v
istih prostorih. Skupščina bo takrat ve-
ljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Gradivo
Gradivo za sejo je na vpogled vsak de-

lovni dan v tajništvu družbe Varstroj d.d.,
Industrijska ulica 4, Lendava, od 18. 6.
2003 do 17. 7. 2003 od 9. do 13. ure in
18. 7. 2003 od 9. do 11. ure.

Varstroj d.d. Lendava
direktor: mag. Štefan Kepe

Ob-96073
Na podlagi 40. člena statuta družbe

Tekstil, proizvodno in trgovsko podjetje
d.d., uprava sklicuje

10. skupščino družbe
Tekstil, proizvodno in trgovsko

podjetje d.d., Ljubljana, Letališka 34,
ki bo dne 17. 7. 2003 ob 11. uri na

sedežu družbe v Ljubljani, Letališka 34,
ob 11. uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Danica

Majcen Samardžija,
– preštevalca glasov: Bogo Kos in An-

dreja Hrovatin.
Seji bo prisostvoval vabljen notar Ko-

šak Miro.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom

družbe in skupine Tekstil 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
družbe in skupine Tekstil za leto 2002 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega po-
ročila.

2. b) Podelitev razrešnice direktorju in
članom nadzornega sveta za leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina podeljuje
direktorju družbe in članom nadzornega
sveta družbe razrešnico za poslovno leto
2002.

3. Uskladitev dejavnosti družbe ter
spremembe in dopolnitve statuta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:

a) Dejavnost družbe se uskladi z Ured-
bo o uvedbi in uporabi standardne klasifi-
kacije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02).

b) Sprejmejo se spremembe in dopol-
nitve ter čistopis statuta družbe v predlo-
ženem besedilu.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2003 skupščina
imenuje družbo Plus Revizija, Podjetje za
revidiranje, računovodstvo in finance
d.o.o. Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov delničarjem, vključno z besedilom let-
nega poročila za leto 2002 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila, 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 toč-
kah dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopni-
ki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničar-
ji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
tri dni pred zasedanjem skupščine v taj-
ništvu uprave na sedežu družbe pisno pri-
javijo svojo udeležbo.
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Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, za-
radi vzpostavitve evidenc in prevzema gla-
sovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščen-
ci se izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zase-
danje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovne-
ga kapitala.

Tekstil, d.d.
uprava družbe

generalni direktor
Stanislav Zidar

Ob-96122
Na podlagi 6.4 člena statuta delniške

družbe Iskra Vzdrževanje, d.d. in na
podlagi 66. člena Zakona o prevzemih
(Uradni list RS, št. 47/97) uprava sklicuje

8. skupščino delničarjev,
ki bo v sejni sobi na sedežu družbe v

Kranju, Savska loka 4 v sredo, 16. julija
2003, ob 13. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine;
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
Izvoli se naslednje delovne organe

skupščine: za predsednika skupščine se
izvoli Janez Štibelj Verifikacijska komisija:
Mojca Štefe in Branko Rezman.

Za sestavo notarskega zapisnika se
imenuje notarja Vojka Pintarja iz Kranja.

2. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom za leto 2002 z mnenjem revizorja in
s pisnim poročilom nadzornega sveta k
letnemu poročilu.

Predlog sklepa:
Uprava in nadzorni svet predlagata

skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2002 in z mnenjem revizorja ter
pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička po letnem obračunu za leto
2002 in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček v skupni višini

41,828.213,56 SIT zaradi oblikovanja in-
vesticijskih rezerv v davčnih bilancah iz
preteklih let in zaradi planiranih investicij-
skih vlaganj v letu 2003 ostane nerazpo-
rejen.

2. Upravi in nadzornemu svetu skup-
ščina podeli razrešnico, s katero se potr-
di in odobri njuno delo v poslovnem letu
2002.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2003

se za revizorja imenuje družbo Euro-In &
Partners, revizija in svetovanje, d.o.o.,
Škofja Loka.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico delničarji, njiho-

vi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo ude-
ležbo pisno prijavijo 3 dni pred zaseda-
njem skupščine. Skupščinski prostor bo
odprt eno uro pred začetkom zasedanja.

Delničarji glasujejo osebno, po poo-
blaščencu ali zastopniku na skupščini, ko
svojo udeležbo potrdijo s podpisom na
seznamu prisotnih udeležencev.

Delničarji se izkažejo z osebnim doku-
mentom, pooblaščenec pa mora k prijavi
udeležbe priložiti pisno pooblastilo.

Delničarji lahko sporočijo svoje nas-
protne predloge družbi v 7 dneh po obja-
vi sklica skupščine. Predlogi morajo biti
pisni, obrazloženi in posredovani na se-
dež družbe.

Gradivo: gradivo s predlogi sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda je za-
interesiranim delničarjem na vpogled v ča-
su od 16. junija 2003 dalje na sedežu
družbe v Kranju, Savska loka 4, vsak de-
lovni dan med 10. in 12. uro.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor po kate-
rem se skupščina zopet sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Iskra Vzdrževanje, d.d. Kranj
uprava družbe

Ob-96136
Na podlagi 43. člena statuta družbe

Cestno podjetje Ljubljana, d.d., Ljub-
ljana, Stolpniška 10, sklicuje uprava dru-
žbe

4. skupščino delničarjev,
ki bo 16. 7. 2003 v sejni sobi Sloven-

skih cestnih podjetij v 3. nadstropju na
Dunajski 56 v Ljubljani s pričetkom ob
12. uri in naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje organov skupšči-
ne in notarja.

Predlog sklepa: skupščina ugotovi
sklepčnost, za predsednika skupščine se
izvoli Mihaela Bizjaka, za preštevalki se
imenujeta Mateja Stanič-Rudolf in Majda
Volaj, seji prisostvuje notarka mag. Nina
Češarek.

2. Sprejem sklepov o uporabi bilan-
čnega dobička, nagradah in podelitvi raz-
rešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepov:
a) Skupščina se seznani z sprejetim

letnim poročilom za leto 2002, z mne-
njem revizorja in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega po-
ročila za leto 2002.

b) Celotni bilančni dobiček po stanju
31. 12. 2002, ki znaša 1.437,726.000
SIT in se sestoji iz bilančnega dobička iz
leta 2002 v višini 178,274.000 SIT in pre-
nesenega čistega dobička ter valorizacij-
skih popravkov iz prejšnjih let v višini
1.259,452.000 SIT, se uporabi na na-
slednji način:

– del bilančnega dobička v višini
62,309.000 SIT se razdeli delničarjem v
obliki dividende, ki znaša 95 SIT bruto na
delnico;

– preostali del bilančnega dobička v
višini 1.375,417.000 SIT se prenese v na-
slednje obdobje kot preneseni dobiček in
o njem se bo odločalo v naslednjih letih.

Izplačilo dividend se izvrši iz prenese-
nega čistega dobička leta 1997, v njegovi
revalorizirani vrednosti. Do dividend so
upravičeni delničarji, ki so na dan skup-
ščine vpisani v delniško knjigo družbe.

c) Na podlagi 55. člena statuta družbe
se članom nadzornega sveta izplača na-
grada v skupni višini 7,487.000 SIT na
podlagi 54. člena statuta družbe pa upra-
vi in delavcem po sklepu uprave, nagrade
v skupni višini 3,536.000 SIT.

Nagrade se izplačajo v breme tekočih
poslovnih stroškov.

d) Dividende in nagrade se izplačajo
30. 9. 2003.

e) Skupščina delničarjev podeljuje raz-
rešnico upravi in nadzornemu svetu za po-
slovno leto 2002.

3. Spremembe in dopolnitve ter čisto-
pis statuta.

Predlogi sklepov:
a) Iz statuta družbe se izbrišejo vse do

sedaj vpisane dejavnosti s šiframi:
CB/14.11, CB/14.13, CB/14.21,
CB/14.50, DI/26.82, DN/37.20,
F/45.11, F/45.12, F/45.21, F/45.23,
F/45.24, F/45.25, F/45.34, F/51.53,
G/52.463, H/55.23, I/60.24, J/65.21,
K/70.10, K/70.20, K/71.10, K/71.32,
K/73.10, K/74.13, K/74.14, K/74.20,
K/74.30, O/90.001, O/90.003,
O/90.005;

b) V statut družbe se vpišejo dejavno-
sti s šiframi: 14.110, 14.120, 14.130,
14.210, 14.220, 14.400, 14.500,
20.100, 20.300, 20.400, 23.200,
24.660, 25.210, 25.230, 25.240,
26.610, 26.630, 26.660, 26.820,
37.100, 37.200, 45.110, 45.120, 45.210,
45.220, 45.230, 45.240, 45.250,
45.310, 45.320, 45.330, 45.340,
45.410, 45.420, 45.430, 45.441,
45.442, 45.450, 45.500, 50200,
51.110, 51.120, 51.130, 51.520, 51.530,
51.540, 51.550, 51.560, 51.570,
51.900, 52.463, 55.210, 55.231,
55.234, 55.239, 55.301, 55.302,
55.400, 55.510, 55.520, 60.240,
63.120, 65.210, 65.220, 71.100,
71.210, 71.320, 71.340, 73.101,
73.102, 74.130, 74.140, 74.150, 74.201,
74.202, 74.203, 74.204, 74.300,
74.400, 74.873, 80.422, 90.021,
90.022, 90.023, 90.031, 90.032;

c) Sprejmejo se predlagane spremem-
be in dopolnitve statuta ter čistopis statu-
ta v predloženi obliki.

4. Pridobivanje lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi

240. člena ZGD pooblašča upravo dru-
žbe, da lahko kupi lastne delnice družbe
pod naslednjimi pogoji:

– skupni nominalni znesek kupljenih la-
stnih delnic ne sme presegati 10% osnov-
nega kapitala družbe;

– najnižja cena delnice je nominalna
vrednost delnice, najvišja cena delnice je
knjigovodska vrednost delnice;

– oblikuje se rezerve za lastne delnice
v ustrezni višini v skladu s predpisi;

– pooblastilo za pridobivanje lastnih
delnic velja 18 mesecev od dneva spreje-
ma sklepa.

Skupščina pooblašča upravo družbe,
da po izvršenem nakupu kupljene lastne



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 56 / 13. 6. 2003 / Stran 3337

delnice umakne v skladu s tretjim odstav-
kom 356. člena ZGD brez nadaljnega
sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapi-
tala.

5. Razrešitev in izvolitev članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: zaradi statutarnega
zmanjšanja števila članov nadzornega sve-
ta se z 10. 10. 2003 predčasno razrešijo
člani nadzornega sveta-predstavniki del-
ničarjev Willenpart Ludvik, Moškotevc Mi-
ran in Vrbek Miro. V nadzorni svet se z
10. 10. 2003 izvolijo za mandatno dobo
4 let Lenardič Borut in Bizjak Mihael kot
predstavniki delničarjev.

Skupščina se seznani z imenovanjem
dveh članov nadzornega sveta – predstav-
nikov delavcev.

6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revi-
zijsko družbo za poslovno leto 2003 se
imenuje KPMG Slovenija, Podjetje za re-
vidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.

Predlagatelj sklepov za 5. in 6. točko
dnevnega reda je nadzorni svet, za ostale
točke dnevnega reda pa uprava in nad-
zorni svet.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico imajo delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo 6. 7. 2003 in ki pisno
prijavo za udeležbo na skupščini osebno
ali s priporočeno pošiljko, dostavijo dru-
žbi, najkasneje 3 dni pred skupščino.
Skupščine se lahko v imenu delničarjev
udeleži pooblaščenec ali zakoniti zasto-
pnik, ki ima pisno pooblastilo, katerega je
dostavil družbi v roku za prijavo udeležbe
na skupščini. Istovetnost prijavljeni doka-
zujejo z veljavnim osebnim dokumentom.

Udeležence pozivamo, da se ob priho-
du na skupščino ob vhodu v dvorano pri-
javijo najkasneje 30 minut pred zaseda-
njem, potrdijo svojo prisotnost na skup-
ščini in prevzamejo glasovalne lističe.

Celotno gradivo za skupščino, vključ-
no z besedilom sprejetega letnega poro-
čila 2002, mnenjem revizorja, pisnim po-
ročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila, s sprememba-
mi in dopolnitvami statuta ter čistopisom
statuta, se nahaja na sedežu družbe, v
tajništvu direktorja podjetja in je na vpo-
gled delničarjem družbe vsak delovni dan
od 10. do 12. ure pri Majdi Volaj.

Morebitni utemeljeni nasprotni predlogi
k posameznim točkam dnevnega reda se
sporočajo pisno upravi družbe najkasneje
v 7 dneh po objavi sklica skupščine.

Cestno podjetje Ljubljana, d.d.
uprava družbe

Ob-96139

Na podlagi 79. člena statuta Cestne-
ga podjetja Ljubljana družba poobla-
ščenka, d.d., sklicuje uprava družbe

4. skupščino delničarjev,

ki bo 16. 7. 2003 v sejni sobi Sloven-
skih cestnih podjetij v 3. nadstropju na
Dunajski 56 v Ljubljani s pričetkom ob
14. uri in naslednjim dnevnim redom:

1. Odprtje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje organov skupšči-
ne in notarja ter seznanitev z dnevnim re-
dom.

Predlog sklepa: skupščina ugotovi da
je na skupščini zastopanih toliko glasoval-
nih delnic, da ločeni razredi delnic lahko
zasedajo, za predsednika skupščine in lo-
čenega glasovanja razredov A, B in C se
izvoli Mihaela Bizjaka, za preštevalki gla-
sov se imenujeta Mateja Stanič - Rudolf in
Majda Volaj, skupščini prisostvuje notar-
ka mag. Nina Češarek.

Predsednik seznani skupščino z dnev-
nim redom.

2. Sprejem sklepov o uporabi bilan-
čnega dobička in podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Skupščina se seznani z letnim poroči-
lom za leto 2002, z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
in potrditvi letnega poročila za leto 2002.

Predlog sklepov:
a) Celotni bilančni dobiček, ki po sta-

nju 31. 12. 2002 znaša 84,934.000 SIT
in se sestoji iz bilančnega dobička iz leta
2002 v višini 44,553.000 SIT in prene-
senega čistega dobička iz prejšnjih let v
višini 40,381.000 SIT, se uporabi na na-
slednji način:

– del bilančnega dobička v višini
29,078.455 SIT se razdeli delničarjem v
obliki dividende, ki znaša 95 SIT bruto na
delnico;

– preostali del bilančnega dobička v
višini 55,855.545 SIT se prenese v na-
slednje obdobje kot preneseni dobiček in
o njem se bo odločalo v naslednjih letih.

b) Do dividende so upravičeni delni-
čarji, ki so lastniki delnic na dan 16. 7.
2003 in delničarji razreda C, ki so postali
lastniki delnic na podlagi izdaje delnic raz-
reda C v letu 2003.

Dividende se izplačajo lastnikom 30.
9. 2003, lastnikom delnic razreda C, iz-
danih v letu 2003, pa v roku 8 dni po
vpisu lastništva v delniško knjigo, če bo
vpis izvršen po navedenem datumu.

c) Upravi družbe in nadzornem svetu
družbe se za leto 2002 podeli razrešnica.

3. Spremembe in dopolnitve ter čisto-
pis statuta družbe.

Predlog sklepov:
a) Iz statuta se izbrišejo vse do sedaj

vpisane dejavnosti s šiframi: K.74.15,
DE.22.12, DE.22.13, DE.22.14,
DE.22.15, DE.22.31, G.51.11, G.51.12,
G.51.13, G.51.14, G.51.15, G.51.16,
G.51.17, G.51.19, I.63.12, J.63.30,
J.64.12, K.70.31, K.70.32, K.71.21,
K.71.33, K.72.10, K.72.20, K.72.30,
K.72.40, K.72.50, K.72.60, K.73.201,
K.73.202, K.74.12, K.74.14, K.74.201,
K.74.81, K.74.82, K.74.84, M.80.422;

b) V statut družbe se vpišejo dejavnosti s
šiframi: 22.120, 22.130, 22.140, 22.150,
22.310, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140,
51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190,
63.120, 63.300, 64.120, 65.210, 65.220,
70.310, 70.320, 71.210, 71.320, 71.330,
71.340, 72.100, 72.220, 72.300, 72.400,
72.500, 72.600, 73.201, 73.202, 74.120,

74.140, 74.150, 74.201, 74.810, 74.820,
74.853, 80.422;

c) Sprejmejo se spremembe in dopol-
nitve statuta ter čistopis statuta v predlo-
ženem besedilu.

4. Lastne delnice družbe.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča

upravo družbe, da lahko kupi lastne del-
nice družbe pod naslednjimi pogoji:

– skupni nominalni znesek kupljenih la-
stnih delnic ne sme presegati 10% osnov-
nega kapitala družbe;

– najnižja cena delnice je nominalna
vrednost delnice, najvišja cena delnice je
knjigovodska vrednost delnice;

– oblikuje se rezerve za lastne delnice
v ustrezni višini v skladu s predpisi;

– pooblastilo za pridobivanje lastnih
delnic velja 18 mesecev od dneva spreje-
ma sklepa.

Skupščina pooblašča upravo družbe, da
po izvršenem nakupu kupljene lastne delni-
ce umakne v skladu s tretjim odstavkom
356. člena ZGD, brez nadaljnega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revi-
zijsko družbo za poslovno leto 2003 se
imenuje KPMG Slovenije, Podjetje za re-
vidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.

Ločeni razred prednostnih delnic raz-
reda B glasuje o 1. in 3. točki dnevnega
reda.

Predlagatelj sklepov za 5. točko dnev-
nega reda je nadzorni svet družbe za osta-
le točke dnevnega reda pa uprava družbe
in nadzorni svet družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico imajo delničarji, ki so vpi-
sani v delniško knjigo 6. 7. 2003 in ki
pisno prijavo za udeležbo na skupščini
osebno ali s priporočeno pošiljko, dosta-
vijo družbi najkasneje 3 dni pred skupšči-
no. Skupščine se lahko v imenu delničar-
jev udeleži pooblaščenec ali zakoniti za-
stopnik, ki ima pisno pooblastilo, katere-
ga je dostavil družbi v roku za prijavo
udeležbe na skupščini.

Istovetnost prijavljeni dokazujejo z ve-
ljavnim osebnim dokumentom.

Udeležence pozivamo, da se ob priho-
du na skupščino ob vhodu v dvorano pri-
javijo najkasneje 30 minut pred zaseda-
njem, potrdijo svojo prisotnost na skup-
ščini in prevzamejo glasovalne lističe.

Gradivo za skupščino, vključno z be-
sedilom sprejetega letnega poročila
2002, mnenjem revizorja, pisnim poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi in potr-
ditvi letnega poročila, spremembami in
dopolnitvami ter čistopisom statuta dru-
žbe je na vpogled v tajništvu družbe vsak
delovni dan od 10. do 12. ure. Morebitni
utemeljeni nasprotni predlogi k posamez-
nim točkam dnevnega reda se pisno spo-
ročajo upravi družbe najkasneje v 7 dneh
po objavi sklica skupščine.

Cestno podjetje Ljubljana
družba pooblaščenka d.d.

uprava družbe
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Izvršbe in
zavarovanja

In 2001/00484 IZ-6181
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani z dne 5. 12. 2001,
opr. št. In 2001/00484, je bil dne 8. 4.

2003 opravljen v korist upnikov ml. Miho-
vec Anžeta in ml. Mihovec Maše, oba
stan. Krivec 72, Ljubljana, rubež stanova-
nja, ki se nahaja v I. nadstropju na naslo-
vu Ferberjeva 27, Ljubljana, last dolžnika
Mihovec Ivana, Ferberjeva 27, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2003

In 2002/00010 IZ-6197
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča

v Mariboru, opr. št. In 2002/00010 z dne
25. 4. 2002, je bila v korist upnika Sta-
ninvest, družba za poslovanje z nepremič-
ninami d.o.o., Gregorčičeva ul. 19, Mari-
bor, zarubljena nepremičnina, enosobno
stanovanje št. 18, v izmeri 34,27 m2, v IV.
nadstropju večstanovanjske hiše v Mari-
boru, Frankolovska ul. 5, last dolžnice
Zvonke Huber, ki še ni vpisano kot etažna
lastnina in je last dolžnice na osnovi ku-
poprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja z dne 3. 8. 1992.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 5. 2003

IZ-96089
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, SV 453/03 z dne 9. 6.
2003, je stanovanje št. 179 v večstano-
vanjski hiši Pod lipami 28, Celje, last dol-
žnika in zastavitelja Primožič Andreja, le-
žeče v 1. nadstropju izmere 58,14 m2, ki
obstoji iz sobe 18,41 m2, sobe 9,89 m2,
kabineta 7,11 m2, kuhinje 8,84 m2, kopal-
nice 4,30 m2, predsobe 4,91 m2, lože
3,48 m2, kleti 1,20 m2 ter temu stanova-
nju pripadajočih skupnih prostorov, delov
objektov in naprav ter pripadajočega dela
funkcionalnega zemljišča stavbe, pridob-
ljeno na podlagi prodajne pogodbe z dne
26. 5. 2003, sklenjeni med prodajalko
Kotnik Darinko ter kupcem Primožič An-
drejem, zastavljeno v korist upnice Banke
Celje d.d. Celje, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 5,000.000 SIT s pripadki.

IZ-96090
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV
457/03 z dne 5. 6. 2003, je bilo eno-
sobno stanovanje s kabinetom št. 1, v
izmeri 41,10 m2, v pritličju stanovanjskega
bloka na naslovu Ul. 1. Avgusta 01, Kranj,
ki stoji na parc. št. 883/2, vl. št. 679 k.o.
Kranj, last Irene Andonove Kurtović in
Igorja Kurtovića, vsakega do 1/2, zastav-
ljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse
AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s se-
dežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 35.300
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem te-
čaju Banke Slovenije na dan plačila, s pri-
padki.

IZ-96091
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Bojana Podgor-
ška, Ljubljana, opr. št. SV 425/03 z dne
5. 6. 2003, je bilo stanovanje št. 30, ki
se nahaja v 5. nadstropju stanovanjske
hiše v Ljubljani, Trnovska 2, v skupni izme-
ri 28,65 m2, last dolžnika in zastavitelja

Uroša Črneta, rojenega 10. 2. 1980, pre-
bivališče Ljubljana, Hradeckega cesta 82,
zastavljeno v korist upnika Vitje-Rista Ma-
zovca, rojenega 14. 6. 1952, prebivali-
šče Ljubljana, Novo Polje cesta XI 20 c,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
2.604 EUR v tolarski protivrednosti po
prodajnem menjalniškem tečaju Banke
Koper d.d., na dan plačila,  z obrestmi in
stroški.

IZ-96092
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz
Litije, opr. št. SV 344/03 z dne 22. 5.
2003, je bilo stanovanje št. 2 v izmeri
66,12 m2, na Cesti zmage 26, v Zagorju
ob Savi, ki ni vpisana v zemljiški knjigi kot
etažna lastnina, katerega lastnik je dol-
žnik na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 22. 5. 2003, sklenjene s prodajalce-
ma Aleksandrom Majhenič, rojenim 2. 5.
1962 in Marjano Mahenič, rojeno 11. 5.
1966, oba stanujoča Šemnik 41 B, Izla-
ke, zastavljeno v zavarovanje denarne ter-
jatve v znesku 4,376.208,30 SIT v korist
upnice Marije Kunc, rojene 9. 1. 1963,
Račica 12 a, Šmartno pri Litiji.

IZ-96093
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV 1740/2003 z dne
4. 6. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 42, ki se nahaja v IX. nadstropju na
naslovu Šaleška 2b, v Velenju, v skupni
izmeri 81,81 m2 v lasti Josipa Žuniča, Ša-
leška cesta 2 b, Velenje, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja št. 614/93 z dne 19. 10. 1993, skle-
njene z Gorenje gospodinjski aparati
d.o.o., Velenje, zastavljeno v korist upni-
ka BKS – leasing, d.o.o., Komenskega
12, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 20.000 EUR, s pripadki.

IZ-96094
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV- 1780/2003 z dne
6. 6. 2003, je bilo trisobno stanovanje št.
3 v pritličju stanovanjske hiše na naslovu
Kurilniška 9, Maribor, v izmeri 63,18 m2,
v solasti zastaviteljev Zvonka Menarda in
Menard Marjance, vsakega do 1/2, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 16. 9. 1992, sklenjene
s Slovenskimi železnicami Ljubljana, p.o.,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, kot pro-
dajalcem, zastavljeno v korist upnice BKS
– leasing, d.o.o., Komenskega 12, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 30.000 EUR v tolarskim protivre-
dnosti, s pripadki.

IZ-96095
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohin-
ca iz Maribora, opr. št. SV 657/2003 z
dne 5. 6. 2003, je bila nepremičnina, ki
predstavlja lokal B Tehnopromet v izmeri
237,91 m2 (trgovina 93,81 m2, skladišče
35,43 m2, vetrolov 4,20 m2, embalaža
14,45 m2, pisarna 18,53 m2, garderoba
7,33 m2, vetrolov 2,08 m2, umivalnik

Nasprotni predlog

Št. 25/2003 Ob-95956

Uprava Melamin d.d. Kočevje, Tomši-
čeva 9, 1330 Kočevje na podlagi 288.
člena Zakona o gospodarskih družbah
sporoča, da je delničar Marko Muzlovič iz
Ljubljane, Linhartova c. 64 vložil

nasprotni predlog
k predlagani in objavljeni 3. točki dnev-

nega reda 8. skupščine delničarjev Mela-
min d.d. Kočevje, sklicani za 2. 7. 2003,
ki se glasi:

1. Skupščina se je seznanila z letnim
poročilom uprave in pisnim poročilom
nadzornega sveta za leto 2002.

2. 69,973.350 SIT se razdeli za divi-
dende, in sicer v višini 150 SIT bruto na
delnico. Dividende se izplačajo v roku 60
dni po skupščini tistim delničarjem, ki bo-
do kot lastniki delnic vknjiženi pri KDD-
Centralni klirinško depotni družbi na dan
2. 7. 2003. Dividende se za lastne delni-
ce ne izplačajo.

Preostali bilančni dobiček v višini
562,341.322,72 SIT ostane nerazdeljen,
odločanje o njegovi uporabi se prenese v
naslednje leto.

3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za po-
slovno leto 2002.

Obrazložitev
Poslovanje družbe in njena likvidnost

omogočata izplačilo dividend. Družba ne-
kaj let ni izplačevala dividend, sedanje po-
slovanje ter napovedi za v prihodnje pa to
omogočajo. Dividenda v višini 150 SIT
bruto na delnico predstavlja 3% dividen-
dni donos glede na tržno vrednost delni-
ce, kar je nekje povprečja dividendne do-
nosnosti ostalih borznih podjetij ter pri-
bližno nadaljuje dividendno politiko izpred
nekaj let.

Stališče uprave
Uprava se ne strinja z nasprotnim pre-

dlogom delničarja za izplačilo dividend.
Družba Melamin d.d.Kočevje se naha-

ja v investicijskem ciklusu. Načrtovane in-
vesticije v letu 2003 znašajo 483 miljo-
nov SIT in bodo v celoti financirane z la-
stnimi sredstvi družbe.

Na podlagi navedenega uprava in nad-
zorni svet predlagata skupščini, da nas-
protnega predloga ne sprejme.

Melamin kemična tovarna d.d.
Kočevje

direktor družbe
Srečko Štefanič, univ. dipl. kem.
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1,44 m2, WC 1,44 m2, skladišče
27,20 m2, pralnica 8,50 m2, skladišče
8,50 m2 in garaža 15 m2), ki se nahaja v
pritličju poslovno-stanovanjskega objekta
v Murski Soboti, Trg zmage 005, stoječ
na parc. štev. 698/2 in 698/1, obe pripi-
sani pri vl. štev. 3532, k.o. Murska Sobo-
ta, kar je razvidno iz originalne prodajne
pogodbe (brez številke) z dne 7. 4. 2002,
sklenjene med Živila Kranj, trgovina in go-
stinstvo, Naklo, kot prodajalcem in Forjan
Roman s.p., Murska Sobota, kot kupcem,
zastavljena v korist upnice Abanke Vipa
d.d. Ljubljana, Glavna podružnica Mari-
bor, Cankarjeva 6/b, Maribor, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini največ
45,000.000 SIT.

IZ-96096
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohin-
ca iz Maribora, opr. št. SV 663/2003 z
dne 6. 6. 2003, je bilo stanovanje št. 23,
v skupni izmeri 30,37 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru,
Žolgarjeva ul. 009, ki stoji na parc. št.
1094, pripisani pri vl. št. 1305, k.o. Ta-
bor, s solastninsko pravico na skupnih
prostorih, delih in napravah objekta s pri-
padajočim funkcionalnim zemljiščem ob-
jekta, last dolžnika Polajžar Stanislava,
stanujočega Maribor, Žolgarjeva ul. 009,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
17. 11. 1997, sklenjene z Merinko Mari-
bor d.d., Žitna ul. 012, Maribor, kot pro-
dajalcem, zastavljeno v korist upnika Gajić
Radivoja, stanujočega Maribor, Železniko-
va ul. 022 A, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 10.000 EUR oziroma v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

IZ-96097
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 563/03 z dne 9. 6.
2003, je bilo zastavljeno stanovanje št.
48-4, v mansardi v tlorisni velikosti stano-
vanjske površine 58,52 m2, s pripadajo-
čo kletno shramo št. 1 v izmeri 4,93 m2 in
nepokritim parkirnim mestom št. 18 v sta-
novanjskem objektu št. 48, ki leži na parc.
št. 44/2, vpisani pri vl. št. 1526, k.o.
Stanežiče, v zemljiški knjigi Okrajnega so-
dišča v Ljubljani, ki je last zastaviteljice
Polonce Janša, EMŠO 2204970505409,
Stanežiče 125, Ljubljana, na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 48-4 z dne 8. 10.
2002, sklenjene s prodajalcem AB Invest
d.o.o., Zaloška 145, Ljubljana. Stanova-
nje je zastavljeno v korist upnice SKB ban-
ke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 7,000.000 SIT s pripadki.

IZ-96098
Na podlagi notarskega zapisa notarja

Mira Košaka, opr. št. SV 509/03 z dne
25. 3. 2003, je bilo stanovanje št. 8, v
skupni izmeri 42,04 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju stanovanjske hiše Cesta mar-
šala Tita 94, Jesenice, stoječe na parc.
št. 182/4, k.o. Jesenice, last Ranka Ivaš-
tanina do 3/4 in Anice Vučković do 1/4,
na podlagi pogodbe št. ISP 057/94-O o
prodaji stanovanja z dne 8. 9. 1994, skle-

njene med prodajalko Železarno Jeseni-
ce, d.o.o., Jesenice ter kupcema Petrom
Ivaštaninom in Rankom Ivaštaninom,
aneksa A 057/94 G k pogodbi ISP
057/94-O o prodaji stanovanja z dne
28. 2. 2003, sklenjenega med prodajal-
ko Železarno Jesenice, d.o.o., Jesenice
ter zastaviteljema kot kupcema in sklepa
Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št.
D 103/95 z dne 21. 6. 1995, o dedova-
nju po pok. Petru Ivaštaninu, zastavljeno
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve do dolžnikov Saše Petrova in Nade
Petrov v višini 20.260 EUR s pripadki, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije.

IZ-96100
Na podlagi notarskega zapisa notarja

Mira Košaka, opr. št. SV 511/03 z dne
26. 3. 2003, je bilo stanovanje v izmeri
47,38 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Hradecke-
ga cesta 64, Ljubjana, stoječe na parc.
št. 118/188 k.o. Golovec, last Romane
Repolusk iz Ljubljane, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 17. 3. 2003,
sklenjene s prodajalcema Urško Bratušek
– Zavadlal in Alešem Zavadlalom iz Ljub-
ljane, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 25.900
EUR s pripadki.

IZ-96102
Na podlagi notarskega zapisa notarja

Mira Košaka, opr. št. SV 512/03 z dne
26. 3. 2003, je bilo dvoinpolsobno sta-
novanje št. 6 v izmeri 56,46 m2, v 1. nad-
stropju, s pripadajočo shrambo v izmeri
1,51 m2 in leseno drvarnico v izmeri
2,58 m2 v kleti stanovanjskega bloka na
Šišenski 44, Ljubljana, ki stoji na parc. št.
247/5, last Mateje Lavrič iz Mengša, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
19. 11. 2002, sklenjene s prodajalcem
Bojanom Mohorčičem iz Ljubljane, zastav-
ljeno v korist upnice Bank Austria Credi-
tanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 21.600 EUR s pri-
padki.

IZ-96103
Na podlagi notarskega zapisa notarja

Mira Košaka, opr. št. SV 513/03 z dne
26. 3. 2003, je bilo stanovanje št. 247/8
v izmeri 79,95 m2, v III. nadstropju, s pri-
padajočo kletjo št. 8 v kleti večstanovanj-
ske hiše Frankovo naselje 161, Škofja Lo-
ka, last Mirsade Hajdarpašić iz Škofje Lo-
ke, na podlagi pogodbe o prodaji in naku-
pu stanovanja z dne 18. 11. 1998,
sklenjene s prodajalcema Miro Marić in
Stanislavom Jesenovcem iz Zgornjih Bi-
tenj, zastavljeno v korist upnice Bank Aus-
tria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 47.400
EUR s pripadki.

IZ-96104
Na podlagi notarskega zapisa notarja

Mira Košaka, opr. št. SV 524/03 z dne
26. 3. 2003, je bilo stanovanje št. 33, v
skupni izmeri 54,36 m2, ki se nahaja v 4.

nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Maroltova ulica 12, Ljubljana, stoječe na
parc. št. 978/6 k.o. Stožice, last zastavi-
teljice Dejane Bohinec, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 5. 4. 1996, skle-
njene s prodajalcem Borisom Zorcem, za-
stavljeno v korist upnice Volksbank - Ljud-
ska banka d.d., Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 52.100 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, s pripadki.

IZ-96105
Na podlagi notarskega zapisa notarja

Mira Košaka, opr. št. SV 525/03 z dne
26. 3. 2003, je bilo stanovanje št. 3, v
skupni izmeri 61,40 m2, ki obsega pred-
sobo, 3 sobe, kopalnico z WC, kuhinjo,
balkon in klet ter se nahaja v 1. nadstro-
pju stanovanjskega bloka na naslovu Gra-
dnikova ulica 89, Radovljica, stoječem na
parc. št. 220/18 in 220/19, vl. št. 825,
k.o. Radovljica, last dolžnice Ivanke Mo-
horič, na podlagi prodajne pogodbe z dne
14. 2. 2003, sklenjene med Bredo Vu-
kelj, kot prodajalko in dolžnico kot kup-
cem, zastavljeno v korist upnice Vol-
ksbank - Ljudska banka d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
21.585,01 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije, s pri-
padki.

IZ-96106
Na podlagi notarskega zapisa notarja

Mira Košaka, opr. št. SV 910/03 z dne
15. 5. 2003, je bilo dvoinpolsobno sta-
novanje št. 5, s pritiklinami, v skupni izme-
ri 67,50 m2, v stanovanjskem objektu Lin-
hartova 84/II, Ljubljana, stoječem na
parc. št. 1378, k.o. Bežigrad, last Željka
Glamočanina iz Kamnika, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe št. R 3200/03 z
dne 27. 3. 2003, sklenjene s prodajalci
Rozamundo Reflak iz Ljubljane, Ireno
Breznik iz Ljubljane in Petrom Klemenči-
čem iz Grosupljega, zastavljeno v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 51.130 EUR s pripadki, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.

IZ-96107
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 912/03 z dne 15. 5.
2003, je bilo stanovanje št. S7, v izmeri
97,64 m2 bruto, ki se nahaja v mansardi,
kletni shrambi št. K7 v izmeri 5,45 m2 v
kleti in parkirnem mestu št. 50 v izmeri
14,85 m2, vse v objektu B1, vhod IV, stoje-
čem na delu parc. št. 158 k.o. Kamnik, v
poslovno – stanovanjskem kompleksu K-6
Utok – soseske Mali Grad v Kamniku, last
Ljuba Janeza Koleše in Vide Koleša iz Ljub-
ljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
100-012-143/03 z dne 22. 4. 2003 in
aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi z dne
28. 4. 2003, sklenjenih s prodajalcem Zil
inženiring d.d., Ljubljana, zastavljeno v ko-
rist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 80.535 EUR, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije, s pri-
padki.
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IZ-96108
Na podlagi notarskega zapisa notarja

Mira Košaka, opr. št. SV 915/03 z dne
15. 5. 2003, je bilo trisobno stanovanje
št. 15, v izmeri 64,13 m2, ki se nahaja v
4. nadstropju stanovanjske hiše na Tesar-
ski 4, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 19/4,
vpisani v z.k. vl. št. 123 k.o. Prule, v zem-
ljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani,
last Uroša Smasek in Jadvige Vičar Sma-
sek, oba Tesarska 4, Ljubljana, vsakega
do ene polovice, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe z dne 15. 12. 1998, sklenje-
ne med Zofijo Sotenšek, Leninov trg 3,Tr-
bovlje, kot prodajalko ter Jadvigo Vičar
Smasek kot kupovalko in darilne pogod-
be z dne 26. 2. 1999, sklenjene med
Smasek Katarino, Gosposvetska 11, Ma-
ribor, kot darovalko in Smasek Urošem,
kot obdarovancem, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 3.500.000 SIT s pripadki.

IZ-96109
Na podlagi notarskega zapisa notarja

Mira Košaka, opr. št. SV 922/03 z dne
16. 5. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 7, v drugem nadstropju stanovanjske
zgradbe na naslovu Glinškova ploščad 13,
v Ljubljani, v skupni izmeri 63,07 m2, se-
daj stoječe na parc. št. 1225/1, vl. št.
1288, k.o. Ježica (prej stoječe na parc.
št. 1225/3, 1225/4, 1224/1, k.o. Ježi-
ca), vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, last dolžnice in zasta-
vitelja, vsakega do ene polovice na pod-
lagi prodajne pogodbe z dne 5. 5. 2003,
sklenjene s prodajalcem Alešem Šintler-
jem, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
8,870.000 SIT s pripadki.

IZ-96110
Na podlagi notarskega zapisa notarja

Mira Košaka, opr. št. SV 954/03 z dne
22. 5. 2003, sta bila stanovanje – v izme-
ri 186,86 m2, ležeče v III. nadstropju sta-
novanjske hiše v Ljubljani, Gradišče 6,
last Tugomirja Staryja iz Ljubljane, na pod-
lagi darilne pogodbe z dne 28. 3. 1992,
sklenjene z Nadino Škarica iz Ljubljane in
trisobno stanovanje št. 4, v skupni izmeri
76,83 m2, v stanovanjski stavbi v Ljublja-
ni, Trebinjska 9, last Zorana Staryja, na
podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ljub-
ljani, opr. št. IV D 716/2000 z dne 22. 2.
2002, o dedovanju po pokojni Olgi Stary,
zastavljeno v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 183.000
EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije, s pripadki.

IZ-96111
Na podlagi notarskega zapisa notarja

Mira Košaka, opr. št. SV 972/03 z dne
23. 5. 2003, je bilo stanovanje – garso-
njera z oznako B. D3, v izmeri 43,46 m2,
v mansardi stanovanjske stavbe z oznako
V-7, ki stoji na območju »Vrtnarija« na Vr-
hniki, s pripadajočo solastninsko pravico
na zemljišču, na katerem stavba stoji in

funkcionalnem zemljišču ter na skupnih
delih, objektih in napravah stavbe, stoje-
če na parceli št. 2699/123, vpisani pri vl.
št. 3726, k.o. Vrhnika, v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča na Vrhniki, last dolžni-
ka Marolt Romana, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 3. 3. 2003 in dodatka z
dne 6. 5. 2003, sklenjenih s prodajalcem
Gradbeno podjetje Grosuplje, Emonska
cesta 8, Ljubljana, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 4,700.000 SIT s pripadki.

IZ-96112
Na podlagi notarskega zapisa notarja

Mira Košaka, opr. št. SV 977/03 z dne
23. 5. 2003, je bilo trisobno stanovanje v
izmeri 73 m2, v II. nadstropju, skupaj s
kletjo, ki se nahaja v stanovanjski stavbi
na naslovu Papirniški trg 1, Ljubljana, sto-
ječi na parc. št. 2244, vpisani v vl. št.
3922 k.o. Kašelj, v zemljiški knjigi Okraj-
nega sodišča v Ljubljani, last dolžnika Sa-
ša Engelmana, na podlagi prodajne po-
godbe z dne 31. 3. 2003, sklenjene s
prodajalcem Pišek Vinkom iz Ljubljane,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljan-
ske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 5,500.000 SIT s
pripadki.

IZ-96113
Na podlagi notarskega zapisa notarja

Mira Košaka, opr. št. SV 992/03 z dne
27. 5. 2003, je bilo stanovanje št. 16, v
skupni izmeri 60,26 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Beblerjev trg 9, Ljubljana, stoječe na
parc. št. 1/17 k.o. Nove Jarše, last Mirka
Ivića iz Ljubljane, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe o prodaji stanovanja št.
0.3.-361-6/92 z dne 15. 4. 1992, skle-
njene s prodajalcem ŽG – Železniško
gradbeno podjetje Ljubljana in aneksa št.
1 k cit. pogodbi z dne 19. 3. 2003, skle-
njenega s prodajalcem SŽ – Železniško
gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., zastav-
ljeno v korist upnice Volksbank - Ljudska
banka d.d., Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 55.000 EUR, v to-
larski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije s pripadki.

IZ-96114
Na podlagi notarskega zapisa notarja

Mira Košaka, opr. št. SV 1000/03 z dne
27. 5. 2003, je bilo stanovanje št.
B02N2ST11, v izmeri 37,40 m2, ki se na-
haja v 2. nadstropju in parkirno mesto št.
122 v kletni etaži, oboje v stanovanjskem
objektu B02 v Ljubljani, na naslovu Ta-
censka cesta 125 B, stoječem na parc.
št. 701/2, 122/2, 122/3, 694/2, 696,
698/2, 699/2, 697, 702, 700/2,
700/3, 700/4, 695, 115 in 113/1, vl. št.
2699 k.o. Vižmarje, last dolžnika Tomi-
slava Mihaliča, na podlagi prodajne po-
godbe z dne 10. 4. 2003 in aneksa št. 1
k prodajni pogodbi z dne 26. 5. 2003,
sklenjenih s prodajalcem Interdom nepre-
mičnine d.d., Ljubljana, zastavljeno v ko-
rist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 33.500 EUR v tolarski protivre-

dnosti po srednjem tečaju Banke Sloveni-
je za EUR na dan izplačila kredita, s pri-
padki.

IZ-96115
Na podlagi notarskega zapisa notarja

Mira Košaka, opr. št. SV 1017/03 z dne
28. 5. 2003, je bilo stanovanje - garso-
njera št. 1 v pritličju stanovanjskega blo-
ka na naslovu Celovška cesta 269 v Ljub-
ljani, v skupni površini 28,04 m2, stoječe-
ga na parc. št. 255/2, vpisani pri vl. št.
850 k.o. Dravlje, last Božidarja Godnjav-
ca, Škoflje 013, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 12. 5. 2003, sklenjene s
prodajalko Okoren Jožefo (sedaj Okoren
Kovač Marija), Na Straški vrh 18, Ljublja-
na, zastavljeno v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 2,185.000
SIT s pripadki in za zavarovanje denarne
terjatve v višini 9.315.000 SIT s pripadki.

IZ-95116
Na podlagi notarskega zapisa notarja

Mira Košaka, opr. št. SV 1019/03 z dne
28. 5. 2003, je bilo stanovanje št. 34, s
pripadajočo kletjo, v skupni izmeri 41,96
m2, ki se nahaja v 4. nadstropju stavbe na
naslovu Župančičeva 7 v Domžalah, sto-
ječe na parc. št. 3094/2, vpisani v z.k.
vl. št. 2444 k.o. Domžale, v zemljiški knji-
gi Okrajnega sodišča v Domžalah, last Ve-
sne Nasić, Besnica 61, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe, sklenjene dne 14. 5.
2003, s prodajalcema Šarić Rado in Šarić
Perom, Župančičeva 7, Domžale ter do-
datka h kupoprodajni pogodbi, sklenje-
nega dne 26. 5. 2003, s prodajalcema
Šarić Rado in Šarić Perom, Župančičeva
7, Domžale, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,000.000 SIT s pripadki in za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 3,000.000
SIT s pripadki.

IZ-96117
Na podlagi notarskega zapisa notarja

Mira Košaka, opr. št. SV 1025/03 z dne
28. 5. 2003, je bilo atrijsko stanovanje
št. 3 v skupni izmeri 80,93 m2, ki se na-
haja v pritličju stanovanjskega bloka na
naslovu Pot na Fužine 55 v Ljubljani, sto-
ječega na parc. št. 1185/4, 1186/3 in
1186/4, k.o. Moste, last Ane Sadikov,
Ljubljana, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 23. 5. 2003, sklenjene s
prodajalcem Alešem Kardeljem, Ljublja-
na, zastavljeno v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 7,000.000
SIT s pripadki in za zavarovanje denarne
terjatve v višini 10,000.000 SIT s pripad-
ki.

IZ-96118
Na podlagi notarskega zapisa notarja

Mira Košaka, opr. št. SV 1030/03 z dne
28. 5. 2003, je bilo stanovanje v skupni
izmeri 82,40 m2, ki se nahaja v I. nadstro-
pju poslovno stanovanjske stavbe Cesta
Borisa Kidriča 5, Zagorje, stoječe na
parc. št. 888 k.o. Zagorje – mesto, last
Suzane Matovinović iz Litije, na podlagi
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kupoprodajne pogodbe z dne 22. 5.
2003, sklenjene s prodajalcem Tomažem
Scazo iz Zagorja, zastavljeno v korist upni-
ce Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 22.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije, s pri-
padki.

IZ-96119
Na podlagi notarskega zapisa notarja

Mira Košaka, opr. št. SV 1031/03 z dne
28. 5. 2003, je bilo dvoinpolsobno sta-
novanje št. 65 v izmeri 67,24 m2, ki se
nahaja v VI. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Preglov trg 3, stoječega
na prac. št. 370/7 vl. št. 583 k.o. Slape,
last Edine Žunić iz Ljubljane in Nedžada
Žunića iz Podmolnika, na podlagi prodaj-
ne pogodbe z dne 14. 5. 2003, sklenje-
ne s prodajalko Sarhatlić Tatjano iz Ljub-
ljane, in zemljiškoknjižnega dovolila z dne
28. 5. 2003, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
9,320.000 SIT s pripadki in terjatve v vi-
šini 1.780.000 SIT s pripadki.

IZ-96121
Na podlagi notarskega zapisa notarja

Mira Košaka, opr. št. SV 1033/03 z dne
28. 5. 2003, je bilo stanovanje št. 22, v
skupni izmeri 36,47 m2, v III. nadstropju
stanovanjske hiše Alpska 5, Bled, stoječe
na parc. št. 309/20, k.o. Želeče, last
Damjane Potočnik z Bleda, na podlagi ku-
pne pogodbe z dne 4.  2. 1997, sklenje-
ne s prodajalko Katarino Kaučič z Bleda,
zastavljeno v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 32.180 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, s pripadki.

IZ-96123
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 1034/03 dne 5. 6.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 116
v skupni izmeri 63,03 m2, ki se nahaja VI.
nadstropju stanovanjske stolpnice SO-8 v
Štepanjskem naselju v Ljubljani, ležeče
na parc. št. 416 in 418 k.o. Štepanja vas,
ki je last zastaviteljev Černe Dušana in
Marinke na podlagi pogodbe št. 274/77,
sklenjene dne 16. 11. 1977, s prodajal-
cem Imos – Podjetje za gradbeni inženi-
ring investicijskih del doma in v tujini p.o.
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Raif-
feisen Krekova banka d.d., Slomškov trg
18, Maribor, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 32.531,78 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, za EUR na dan sklenitve po-
godbe o dolgoročnem tolarskem kreditu
z valutno klavzulo št. 11062/44 z dne 20.
5. 2003, kar znaša 7,580.000 SIT s pri-
padki.

IZ-96124
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane opr. št. SV 1038/03 z dne 5. 6.
2003, je bilo stanovanje št. 2 v skupni
izmeri 53,22 m2, ki se nahaja v 1. nad-

stropju stanovanjske hiše na naslovu Re-
ška cesta 22, Prestranek, stoječe na
parc. št. 2269/2, 2269/3, vl. št. 879
k.o. Slavina, last zastaviteljice Pavle Mi-
halič, zastavljeno v korist upnice Lili Mi-
helčič, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 15.000 EUR s pripadki.

IZ-96125
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane opr. št. SV 1039/02 z dne 5. 6.
2003, je bilo enosobno stanovanje št. 8,
ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanjske-
ga bloka v Ljubljani, Zelena pot 16, v sku-
pni izmeri 48,95 m2 in kletni prostor v izme-
ri 15,33 m2, last zastaviteljice Velikanje Kri-
stine, zastavljeno v korist upnika Tasunović
Dragana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 69.300 EUR s pripadki.

IZ-96146
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 1067/03 z dne
10. 6. 2003, je bilo stanovanje št. 8 v
skupni izmeri 30,93 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju stanovanjskega objekta na na-
slovu Bratovševa ploščad 26 v Ljubljani,
ki je last zastaviteljice Kralj Ljubice, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 4069/93, sklenjene dne
19. 10. 1993, s prodajalcem Mesto Ljub-
ljana, zastavljeno v korist upnice Raiffei-
sen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 17.154,22 EUR v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Sloveni-
je za EUR na dan sklenitve pogodbe o
dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno
klavzulo št. 16312/09 z dne 29. 4. 2003,
kar znaša 4,000.000 SIT, vse s pripadki.

IZ-96147
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 1061/03 dne 10. 6.
2003, je bilo pritlično stanovanje št. B-P5 v
izmeri 121,20 m2, ki se nahaja v objektu B,
na naslovu Čebelarska ulica 13, Ljubljana,
ležečega na parc. št. 1084 k.o. Dravlje,
skupaj s pripadajočima terasama in dvema
garažnima boksoma v kleti objekta A z oz-
nako št. 5, ki je last zastaviteljev Gorjanc
Bojana in Gorjanc Gordane, na podlagi po-
godbe št. 005/95-drav, sklenjene dne 9. 2.
1995, s prodajalcem Razvojnim zavodom
Domžale, p.o., zastavljeno v korist upnice
Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov
trg 18, Maribor, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 51.473,87 EUR v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije za EUR, na dan sklenitve pogodbe o
dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno
klavzulo št. 16305/20 z dne 27. 5. 2003,
kar znaša 12,000.000 SIT, skupaj s po-
godbenimi obrestmi po obrestni meri EUR
+ 7% in ostalimi pripadajočimi stroški, ka-
kor vse izhaja iz pogodbe o dolgoročnem
tolarskem kreditu z valutno klavzulo št.
16305/20 z dne 27. 5. 2003.

IZ-96148
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča

iz Maribora, opr. št. SV 701/2003 z dne
6. 6. 2003, je stanovanje št. 1 v izmeri
58,08 m2 v pritličju stavbe v Lenartu, Kra-
igherjeva 7, stoječe na parc. 225 in 226,
prip. pri vl. št. 378 k.o. Lenart, last Pivlja-
kovič Marjana, stanujoča Lenart, Kraigher-
jeva 7, na temelju kupoprodajne pog. št.
362-25/93 z dne 18. 3. 1993, njenega
aneksa in njenega dodatka, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 21.450 EUR s pp., v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju BS za
EUR na dan plačila oziroma izterjave.

IZ-96149
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 715/2003 z dne
9. 6. 2003, je poslovni prostor s skladi-
ščnimi prostori v skupni izmeri 181,73 m2,
v poslovno stanovanjski stavbi v Mariboru,
Razlagova 17 in Cankarjeva 11, ki pred-
stavlja del poslovnega prostora, vpisanega
pri vl. št. E-3/B2 k.o. Maribor-Grad, kate-
rega lastnik je zastavitelj Zlatev Marinko,
stanujoč Bresternica, Bresterniška graba
3, na temelju pogodbe z dne 21. 3. 2003,
zastavljeno v korist upnice Nove KBM d.d.,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 20,000.000 SIT s pp.

IZ-96150
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukovi-
ča iz Maribora, opr. št. SV 721/2003 z
dne 10. 6. 2003, je 1/2 triinpolsobnega
stanovanja št. 118/III v izmeri 95,24 m2 s
kletno shrambo v Mariboru, Gregorčičeva
13, ki stoji na parc. št. 1480/2, 1486/1,
1485/1, 1482, 1381, 1382, 1384, 1484,
1389, 1483, 1492/2, 1393, 1380,
1287/2, 1289, 1288/2, 1281, 1378/2,
1481 in 1291/2 vse k.o. Maribor Grad,
last Avsec Letonja Danice, stanujoče Ma-
ribor, Gregorčičeva 13, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe št. 99/85 z dne 15. 1.
1986, zastavljena v korist upnice SKB
banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, za za-
varovanje denarne terjatve v skupni višini
15,681.030 SIT s pp.

IZ-96152
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukovi-
ča iz Maribora, opr. št. SV 718/2003 z
dne 10. 6. 2003, je stanovanje št. 7/II, v
izmeri 68,35 m2, s pripadajočo kletno
shrambo številka 7 v izmeri 2,95 m2, ki
se nahaja v Mariboru, Vrazova ul. 40, ki
stoji na parc. št. 868/1, pripisano pri
podvložku številka 2928/8 k.o. Pobrežje,
last Vir tnik Anjuške in Virtnik Marka, oba
stanujoča Maribor, Zdravkova ul. 12, na
temelju kupoprodajne pogodbe z dne 3.
6. 2003, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 27.900
EUR s pp., v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR,
na dan plačila oziroma izterjave.

IZ-96153
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Marije Zag-Győfi iz Len-
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dave, opr. št. SV 257/03 z dne 10. 6.  2003,
je bilo dvosobno stanovanje v večstanovanj-
ski hiši v Lendavi, Tomšičeva ulica št. 1, v
skupni izmeri 54,23 m2, last zastaviteljice
Matjašec Natalije, na podlagi prodajne po-
godbe z dne 14. 7. 1993, sklenjene med
Občino Lendava kot prodajalko, Matjašec
Angelo in Matjašec Natalijo, kot kupovalka-
ma, ter na podlagi darilne pogodbe opr. št.
SV 53/01 z dne 2.  2.  2001, sklenjene med
Matjašec Angelo in Matjašec Natalijo, zastav-
ljeno v korist upnice Lesnina trgovina s po-
hištvom, d.d., 1000 Ljubljana, Cesta na Bo-
kalce 40, za zavarovanje denarne terjatve po
pogodbi o franšizingu z dne 10. 6.  2003.

IZ-96154
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 570/03 z dne 5. 6.
2003, je bilo stanovanje št. 6 v izmeri 59,85
m2, v drugem nadstropju stanovanjskega
bloka v soseski Nova vas II., na naslovu
Borštnikova ulica 073, stoječega na parc.
št. 1565, 1556, 1558, 1560 in 1564/1,
k.o. Spodnje Radvanje, katerega lastnik je
Ledvinka Dean (Dejan), na podlagi soinve-
stitorske pogodbe z dne 25. 3. 1991, z
investitorjem Zavodom za izgradnjo Maribo-
ra, p.o. Maribor, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisenbank Eberndorf registrierte
G.m.b.H., Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 16.000 EUR, kar znaša pre-
računano po srednjem tečaju Banke Slove-
nije, na dan podpisa tega notarskega zapi-
sa 3,732.273,60 SIT s pripadki

IZ-96155
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 578/03  z dne 6. 6.
2003, sta bili nepremičnini:

a.) vrstna stanovanjska hiša – objekt
št. 13 v zadružni soseski Ribniško selo
S 11. Hiša stoji na parc. št. 197/5 – sta-
novanjska stavba v izmeri 91 m2 in dvori-
šče v izmeri 220 m2, k.o. Krčevina, na
naslovu Terčeva 47, Maribor, last Brede
Horvat, do celote, na podlagi pogodbe o
medsebojnih premoženjskih razmerjih,
sklenjene med njo kot članom zadruge –
kupcem in Stanovanjsko zadrugo Maribor
z.o.o., Gregorčičeva 19, Maribor, kot pro-
dajalcem z dne 23. 6. 1994,

b) poslovnem prostoru št. 1 v skupni
izmeri 78,68 m2 v prvem nadstropju stano-
vanjske hiše v Mariboru, Vetrinjska 11, ki
stoji na parc. št. 1718, pripisani v z.k. vl. št.
506, k.o. Maribor-Grad; k poslovnemu pro-
storu pripada kletni prostor ter pravica sou-
porabe skupnih prostorov in skupnih delov
stavbe, last zastaviteljice do celote na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Bredo Horvat, kot kupcem in Aljažem Bran-
dnerjem ter Vlastislavo Bratuž Gasparinom
z dne 30. 12. 1998, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 22,000.000 SIT s pripadki.

IZ-96156
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec,
Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV
463/03 z dne 10. 6. 2003, je bilo eno-

sobno stanovanje z oznako C13, ki leži v
mansardi večstanovanjske hiše z oznako
C v Soseski Zapuže, na parc. št. 597/6,
vl. št. 1207, k.o. Begunje, Okrajnega so-
dišča v Radovljici, v skupni izmeri
45,57 m2, v celoti last Poštrak Vesne, za-
stavljeno v korist upnice Karntner Spar-
kasse AG, Celovec, Podružnica v Slove-
niji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
20.000 EUR v SIT protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, na dan pla-
čila s pripadki.

IZ-96171
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohin-
ca iz Maribora, opr. št. SV 665/2003 z
dne 11. 6. 2003, je bila nepremičnina, ki
predstavlja stanovanje štev. 1, na naslovu
Smetanova 051, Maribor, v izmeri
89,22 m2 in to kuhinjo v izmeri 10,31 m2,
sobo v izmeri 19,11 m2, sobo v izmeri
10,37 m2, sobo v izmeri 15,29 m2, sobo
v izmeri 10,71 m2, hodnik v izmeri 10,15
m2, WC v izmeri 1,26 m2, kopalnico v
izmeri 3,94 m2, shrambo v izmeri 1,78 m2

in druge prostore v izmeri 6,30 m2, v pri-
tličju stanovanjske hiše, stoječe na parc.
št. 242, k.o. Koroška vrata, kar je razvi-
dno iz originalne prodajne pogodbe št.
4826/93 z dne 19. 11. 1993, sklenjene
med Občino Maribor kot prodajalko in
Preac Gregorjem, stanujočim Maribor,
Smetanova 051, kot kupcem, zastavljena
v korist upnice Abanke Vipa d.d. Ljublja-
na, Glavna podružnica Maribor, Cankarje-
va 6/b, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 6,000.000 SIT s pripadki.

IZ-96172
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohin-
ca iz Maribora, opr. št. SV 685/2003 z
dne 10. 6. 2003, je bilo trisobno stano-
vanje št. 1 v skupni izmeri 60,63 m2 v
pritličju stanovanjske zgradbe v Lenartu,
Ul. Ele Kristl 010, ležeče na parc. št. 539,
pripisani pri vl. št. 297, katastrska občina
Lenart, last dolžnika in zastavitelja Špandl
Mirka, stanujočega Lenart v Slovenskih
goricah, Ul. Ele Kristl 010 in zastaviteljice
Jelke Korez, stanujoče Lenart v Sloven-
skih goricah, Ul. Ele Kristl 010, za vsake-
ga do 1/2, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 14. 1. 1998, v zvezi s posa-
dno listino z dne 21. 5. 2003, sklenjeno z
Žmavc Francem in Ljuboslavo Žmavc, kot
prodajalcema, zastavljeno v korist upnice
Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita
Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 5,000.000 SIT s
pripadki.

IZ-96173
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohin-
ca iz Maribora, opr. št. SV 692/2003 z
dne 11. 6. 2003, sta bila parkirno mesto
št. PP1 v izmeri 11 m2 in parkirno mesto
št. PP2 v izmeri 11,71 m2, ki se nahajata v
kleti poslovno-stanovanjskega objekta “S
– 1”, stoječega na parc. št. 1931/2, pri-
pisani pri vl. št. 1311, katastrska občina
Maribor-grad, last zastavitelja Markizet

d.o.o., Loška ul. 008, Maribor, zastavlje-
na v korist upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
70,000.000 SIT s pripadki.

IZ-96176
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča
iz Maribora, opr. št. SV 576/03 z dne
2. 6. 2003, je nepremičnina, enosobno
stanovanje s kabinetom št. 11 v izmeri
71,11 m2, ki se nahaja v V. nadstropju več-
stanovanjske hiše v Mariboru, Razlagova
ulica 3, stoječe na parc. št. 934, vpisani
v vl. št. 553, k.o. Maribor-Grad, ki je do
celote last Andreja Praha, stan. Razlago-
va ulica 3, Maribor, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe št. 109-LV/MW, sklenje-
ne dne 4. 3. 1994, med prodajalcem Sta-
novanjskim skladom občine Maribor in
kupcem Andrejem Prahom, zastavljena v
korist upnika Hypo Leasing, podjetje za
financiranje, d.o.o., Ljubljana, Trg Osvo-
bodilne fronte 12, za zavarovanje denar-
ne terjatve do dolžnika Fischer Turist, dru-
žba za trgovino, turizem in gostinstvo,
d.o.o., Murska Sobota, Noršinska ulica
8, v višini 73.000 EUR s pripadki.

IZ-96178
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 441/03 z dne 11. 6.
2003, je stanovanje v pritličju večstano-
vanjske hiše v Ljubljani, Gradaška 8 a, št.
003, na parc. št. 69/1, vl. št. 11, k.o.
Krakovsko predmestje, v izmeri 18,72 m2,
last dolžnika in zastavitelja Dragana
Stevanovića, rojenega 26. 6. 1959, prebi-
vališče Ljubljana, Gradaška ulica 8 A, za-
stavljeno v korist upnika Slavka Šteblaja,
rojenega 23. 5. 1967, prebivališče Ljub-
ljana, Pregljeva ulica 15, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 10.200 EUR v
tolarski protivrednosti po prodajnem me-
njalniškem tečaju SKB banke d.d., Ljublja-
na, na dan plačila, z obrestmi in stroški.

IZ-96181
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marine Ružič
Tratnik, opr. št. SV 796/03 z dne 11. 6.
2003, je bilo zastavljeno stanovanje št.
9, v izmeri 44,25 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Ljubljana, Ulica bratov Učakar 92, s pri-
padajočim sorazmernim solastniškim de-
ležem na skupnih delih, prostorih in na-
pravah ter zemljišču potrebnem za redno
rabo stavbe, ki je last zastavitelja Janeza
Vržine, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 3. 8. 1992 in aneksa k tej po-
godbi z dne 15. 11. 2000, obeh sklenje-
nih s prodajalko Mestno občino Ljublja-
na, Mestni trg 1, Ljubljana, vse v korist
zastavnega upnika Fantasy 2000, podje-
tje za finance in posredovanje, d.o.o., s
sedežem in poslovnim naslovom Ljublja-
na, Trg Ajdovščina 1, matična številka
5354013, za zavarovanje denarne terja-
tve v tolarski protivrednosti 6.943 EUR, z
obrestmi in vsemi pripadki ter morebitni-
mi stroški, ki bi jih posojilodajalec imel z
uveljavljanjem vračila terjatve.
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Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 18/2003-10 S-95738
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 18/2003 z dne 30. 5. 2003 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Lesnina
trgovina Kranj, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Mirka Vadnova 9, Kranj in ga takoj zaklju-
čilo.

Po pravnomočnosti sklepa bo dolžnik iz-
brisan iz sodnega registra.

Proti temu sklepu se upniki lahko pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 5. 2003

St 95/2002-18 S-95740
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 95/2002 z dne 2. 6. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Vojkom Hanži-
čem s firmo Bar Sova Vojko Hanžič s.p.,
Gospejna 10, Maribor, ker je premože-
nje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne
vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 2003

St 59/2003 S-95741
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Spedimex, podjetje za mednarodni
transportni inženiring d.o.o., Ul. Arnolda
Tovornika 17, Maribor, se v skladu s čle-
nom 99/I ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 2003

St 76/2002 S-95742
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom KMM d.o.o., Maribor, Pri opekarni
5, Maribor, se v skladu s členom 99/I
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premože-
nje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zado-
šča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 2003

St 212/2002 S-95743
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Zidarstvo in fasaderstvo Rakaj Ga-
ni s.p., Kostanjevec 65, Zgornja Ložni-
ca, se v skladu s členom 99/I ZPPSL zač-
ne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi

prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 2003

St 140/2002 S-95744
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Bar Jurički Andreja s.p., Koroška c.
17, Maribor, se v skladu s členom 99/I
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premože-
nje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zado-
šča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 2003

St 93/2002-16 S-95745
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 93/2002 z dne 2. 6. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Vladom Mikeši-
čem s firmo Varjenje in montaža manj
zahtevnih konstrukcij, ograj ipd. na te-
renu, Vlado Mikešič s.p., Pintarjeva 15,
Maribor, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti in ne
zadošča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 2003

St 15/2003 S-95746
I. Začne se stečajni postopek nad dol-

žnikom G & Form proizvodnja, storitve,
trgovina d.o.o., Ronkova 4, Slovenj Gra-
dec, matična številka 5722624, šifra dejav-
nosti 74.204.

II. Odslej se firma dolžnika glasi G & Form
proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o. – v ste-
čaju, Ronkova 4, Slovenj Gradec.

III. Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Radovan Triplat, Kotlje 94, Kotlje.

IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
24. 9. 2003 ob 9. uri v sobi št. 38 tukaj-
šnjega sodišča.

V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v roku dveh mesecev, šteto od
dneva objave tega oklica o začetku stečajne-
ga postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti pri-
javljene terjatve in z navedbo žiro računa, ali
drugega računa upnika. Ločitveni upniki mo-
rajo navesti v prijavi del dolžnikovega premo-
ženja, 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 (pred-
met), na katerega se nanaša njihova terjatev.
Upniki morajo vloge kolkovati s sodnimi ko-
leki v višini 2% od vrednosti prijavljene terja-
tve, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in
največ 2000 točk (38.000 SIT).

VI. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.

VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 3. 6. 2003.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 6. 2003

St 9/2003-36 S-95747
Narok za prisilno poravnavo v postopku

prisilne poravnave nad dolžnikom Agranta
d.d., Lendavska 9, Murska Sobota, bo
dne 30. 6. 2003 ob 13. uri, v razpravni
dvorani št. 12, pri tukajšnjem sodišču.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodi-
šču v času uradnih ur, v sobi št. 413.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 6. 2003

St 97/2002 S-95791
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 97/2002 z dne 2. 6. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Veselom
Krasniqijem s firmo Krasniči Vesel, zi-
darstvo in izkopi s.p., Koresova 6, Mari-
bor, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečaj-
no maso, neznatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 2003

St 63/2002 S-95792
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 97/2002 z dne 2. 6. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojno podjetnico Tatjano Paluc s fir-
mo Okrepčevalnica Cafe Green Paluc
Tatjana s.p., Maribor, Dogoška cesta 39,
ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, neznatne vrednosti in ne zadošča niti
za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 2003

St 90/2000 S-95793
To sodišče obvešča vse upnike da bo v

stečajni zadevi Donald Družba za proiz-
vodnjo, trgovino, storitve d.o.o. – v ste-
čaju, Maribor, Na soseski 8, dne 21. 7.
2003 v sobi št. 240 ob 9. uri narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v pisarni gospodarskega
oddelka naslovnega sodišča (soba št. 227)
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure in v sredo od 14. do 16.30.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 6. 2003

St 45/2003-6 S-95794
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 45/2003 sklep z
dne 4. 6. 2003:

I. Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: Alea Group d.o.o., Grad-
beništvo, Glavni trg 12, Celje (matična
številka: 5875331) in njegovimi upniki.

II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča,
se poziva, naj poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.
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Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračuano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (4. 6.
2003).

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v di-
skontirani višini na dan začetka postopka.

Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upni-
kov, vendar najmanj 100 točk, (1.900 SIT)
in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali po-
slati original dokazila o plačilu sodne takse
na žiro račun 01100-1000339014, sklic na
številko: 11-42153-7110006.

III. Upnike opozarjamo, da lahko z obraz-
loženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terja-
tve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka da prijavijo terjatve).

IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Rudi Hramec s.p., Praprotnikova
1, Mozirje, številka delovenga dovoljenja
L16/2000.

V. V upniški odbor so imenovani nasled-
nji upniki:

1. Marko 5 d.o.o., Kidričeva ulica 46,
Koper,

2. Poštna banka Maribor d.d., Ulica Vita
Kraigherja 5, Maribor,

3. Avto Celje d.d., Ipavčeva 11, Celje,
4. Zidarstvo Ramanaj Raman s.p., Pot

na Zajčjo goro 78, Sevnica,
5. Amalija Štamol, Florjana Pohlina 4,

Žalec – delavski zaupnik.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se

naloži, da položi predujem za stroške po-
stopka v višini 4,000.000 SIT na TRR
Okrožnega sodišča v Celju št.
01100-6960421564, sklic na št.
5-45-2003, v roku 8 dni po prejemu pisne-
ga odpravka tega sklepa.

Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 6. 2003

St 18/2003-5 S-95795
1. Z dnem 4. 6. 2003 se začne stečajni

postopek nad stečajnim dolžnikom Trgovi-
na na drobno Veržej, Majda Vuglar s.p.,
Maistrova ul. 6, Veržej.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap, Ulica ob progi 53, Murska
Sobota.

3. Upnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva objave začet-
ka stečajnega postopka v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno
takso v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi dokazi
morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne pla-
ča se taksa za prijavo terjatev delavcev iz
drugega odstavka 160. člena Zakona o pri-
silni poravnavi, stečaju in likvidaciji –
ZPPSL. Sodno takso morajo plačati pravne

osebe na račun sodnih taks št.
01100-1000339014, fizične osebe in za-
sebniki na račun sodnih taks št.
01100-1000338529, sklic na številko 11
42200-711000-51100183.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 8. 9. 2003 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 4. 6. 2003 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča in pošlje v objavo Ura-
dnemu listu Republike Slovenije. Pravne po-
sledice začetka stečajnega postopka nasta-
nejo z dnem, ko je oklic o začetku stečajne-
ga postopka nabit na oglasno desko sodi-
šča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 6. 2003

St 11/99 S-95796
To sodišče je v stečajni zadevi zoper dol-

žnika Čipka d.o.o. Idrija v stečaju, Ul. IX.
Korpusa 1, Idrija izven naroka dne 30. 5.
2003 sklenilo:

Stečajni postopek v tej stečajni zadevi
se zaključi.

V sodni register tega sodišča se vpiše
pravnomočni sklep o zaključku stečajnega
postopka.

Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni regi-
ster dolžnik preneha in se zbrišejo predho-
dni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 5. 2003

St 35/2003-30 S-95797
To sodišče je s skelpom opr. št.

St 35/2002 dne 30. 5 2003 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Sitar, po-
djetje za trgovino, gostinstvo, posredo-
vanje, kooperacijo, zastopanje in sveto-
vanje, d.o.o., Spodnji Otok 3, Radovljica
in postopek z istim sklepom tudi zaključilo.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti tega sklepa se dol-
žnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 5. 2003

St 85/03 S-95798
To sodišče je s sklepom St 85/03 dne

3. 6. 2003 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Produktivnost d.o.o., Dunajska
cesta 106, Ljubljana, matična številka:
5051380.

Za stečajno upraviteljico se imenuje od-
vetnica Vida Gaberc iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj

1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 24. 9. 2003 ob 12.30, soba 307A/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 3. 6.
2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2003

St 7/96 S-95889
To sodišče je s sklepom opr. št. St 7/96

z dne 16. 12. 2002 v stečajnem postopku
nad dolžnikom »Alfa MG S«, d.o.o., podje-
tje za zunanjo trgovino, transport in špe-
dicijo, Sežana, Partizanska 109, stečaj-
nega upravitelja Dušana Batisto, Benčičeva
25, Sežana, odstavilo in za novega stečaj-
nega upravitelja imenovalo Igorja Bončino
iz Ljubljane, Brilejeva 9.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 3. 6. 2003

St 2/89 S-95890
To sodišče je s sklepom opr. št. St 2/89

z dne 16. 12. 2002 v stečajnem postopku
nad dolžnikom Tomos tovarna motornih
vozil p.o., Koper, stečajnega upravitelja Al-
da Gabrijela, Zgornje Škofije 52 d, Škofije,
odstavilo in za novega stečajnega upravite-
lja imenovalo Igorja Bončino iz Ljubljane,
Brilejeva 9.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 3. 6. 2003

St 22/94 S-95891
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 22/1994 z dne 16. 12. 2002 v stečaj-
nem postopku nad dolžnikom »Sežana«
tovarna pletenin in konfekcije, d.o.o.,
Sežana, Stjenkova 1, stečajnega upravi-
telja Dušana Batisto, Benčičeva 25, Seža-
na odstavilo in za novega stečajnega upra-
vitelja imenovalo Igorja Bončino iz Ljublja-
ne, Briljeeva 9.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 3. 6. 2003

St 32/2003-14 S-95892
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 32/2003 dne 30. 5. 2003 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Kmečki
stroji, Škofja Loka, podjetje za trgovino,
promet in proizvodnjo, d.o.o., Sveti Duh
143, Škofja Loka, in postopek z istim skle-
pom tudi zaključilo.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti tega sklepa se dol-
žnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 5. 2003

St 75/2003 S-95893
To sodišče je s sklepom St 75/2003

dne 5. 6. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Miamm, Storitve, trgovi-
na, svetovanje, d.o.o., Mengeš, Sloven-
ska cesta 28, matična številka 567141.

Za stečajno upraviteljico se imenuje od-
vetnica Suzana Gale Robežnik iz Ljubljane.
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Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 9. 2003 ob 10.30, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 6.
2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2003

St 46/2003-20 S-95894
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Romana Oprčkal-Kovač s.p., Bar
Pivnica Oprčkal, Ljubljanska 127, Slo-
venska Bistrica, se v skladu s členom 99/I
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premože-
nje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zado-
šča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 6. 2003

St 229/2002 S-95895
S sklepom tega sodišča opr. št.

St 229/2002 z dne 16. 5. 2003 je bila
potrjena prisilna poravnava nad dolžnikom,
samostojnim podjetnikom Antonom Žiže-
kom s firmo Foto Tone Žižek Anton s.p.,
Trg osvoboditve 2, Lenart.

Terjatve upnikov so razvrščene v 4 raz-
rede, in sicer:

1. razred – terjatve z ločitvenimi in izloči-
tvenimi pravicami, za katere se položaj tudi
po potrditvi načrta finančne reorganizacije
ne spremeni;

2. razred – terjatve iz II. odstavka 160.
člena ZPPSL, za katere se položaj tudi po
potrditvi načrta finančne reorganizacije ne
spremeni;

3. razred – terjatve za zamudne obresti
do države, za katere se predlaga 100% od-
pis.

4. razred – terjatve vseh ostalih upnikov,
ki se poplačajo v 1 letu od pravnomočnosti
sklepa o potrditvi prisilne poravnave v višini
20% brez obresti.

Seznam upnikov z ugotovljenimi terjatva-
mi in zmanjšanimi zneski so sestavni del
sklepa o prisilni poravnavi.

Sklep o prisilni poravnavi je postal prav-
nomočen dne 31. 5. 2003.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 6. 2003

St 35/2003/9 S-95995
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 35/2003 sklep z dne 6. 6. 2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:

ALITI NADI s.p., »ALP-I-NA«, Pohorska 2,

Celje (matična številka: 5470359), se zač-
ne in takoj zaključi v skladu z dol. 99/I
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečaj-
no maso ni.

2. Odredi se objava sklepa v Uradnem
listu Republike Slovenije in na oglasni deski
tukajšnjega sodišča v Celju.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upni-
ki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: ALITI NADI s.p.,
»ALP-I-NA«, Pohorska 2, Celje (matična šte-
vika: 5470359), iz pristojnega registra sa-
mostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 6. 2003

St 38/2003-11 S-95996
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Ra-

mo Bašič, roj. 20. 5. 1953, Avtoprevoz-
ništvo in zidarstvo s.p., Trnje 12, Želez-
niki, se začne in se takoj zaključi.

2. Morebitno premoženje stečajnega
dolžnika se bo uporabilo v skladu z določi-
lom 5. odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.

3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 6. 2003

St 15/97-86 S-95997
Stečajni postopek nad dolžnikom Alples

strojegradnja d.o.o. Železniki – v steča-
ju, Češnjica 48/d, Železniki, se zaključi.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 6. 2003

St 21/2003-5 S-95998
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Bo-

ter, trgovina in storitve Kranj d.o.o., PC
Planina 3, Kranj, se začne in se takoj za-
ključi.

2. Morebitno premoženje stečajnega
dolžnika se bo uporabilo v skladu z določi-
lom 5. odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.

3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 6. 2003

St 47/2002-205 S-96000
To sodišče je s sklepom, opr. št.

St 47/2002 z dne 9. 5. 2003 potrdilo pri-
silno poravnavo nad dolžnikom Splošno
gradbeno podjetje, d.d., Tržič, Blejska
cesta 8, Tržič in njegovimi upniki, sprejeto
na naroku dne 9. 5. 2003.

Seznam upnikov z njihovimi prijavljenimi
terjatvami in ugotovljenih terjatev ter zne-
skih za poplačilo v denarju so razvidni iz
priloge, ki je sestavni del sklepa.

Terjatve upnikov so razdeljene v 3 raz-
rede:

– razred A – terjatve ločitvenih upnikov,
na katere pravnomočno potrjena prisilna po-
ravnava ne vpliva,

– razred B – terjatve dobaviteljev, delav-
cev, državnih institucij, ki bodo poplačane v
višini 20% v roku 1 leta po potrditvi prisilne
poravnave po temeljni obrestni meri,

– razred C – terjatve upnikov, ki konver-
tirajo svoje terjatve pod odložnim pogojem
v bodoče delnice dolžnika.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka in proti upnikom, ki so se po-
stopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo. Sklep
o prisilni poravnavi je postal pravnomočen
dne 23. 5. 2003.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 5. 2003

St 106/2002 S-96001

To sodišče v stečajnem postopku nad
ORSO d.o.o. Ljubljana, Vodnikova 187 –
v stečaju razpisuje narok za preizkus pri-
javljenih terjatev za dne 16. 7. 2003 ob
9.30 v sejni sobi v 9. nadstropju na Sloven-
ski 41 (bivša Gospodarska zbornica Slove-
nije).

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2003

St 5/2003 S-96101
To sodišče je v postopku prisilne po-

ravnave zoper dolžnika Instalacije, d.d.,
montaža in trgovina, Ajdovščina, Gori-
ška c. 66, izven naroka dne 10. 6. 2003
sklenilo:

Narok za prisilno poravnavo se določi
na dan 30. 6. 2003 ob 12.30, v razpravni
dvorani št. 108/I tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v času uradnih ur
pri tem sodišču v sobi št. 114/I.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 6. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah

IV D 475/99 SR-5781
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodni-

ci Tatjani Marčič-Maruško v zapuščinski za-
devi po pok. Šuligoj Bogdanu, sinu Ignaci-
ja, roj. 24. 9. 1906, umrlem 28. 4. 1999,
nazadnje stanujočem v Ljubljani, Kunaver-
jeva 15, državljanu Republike Slovenije,
sklenilo:

Zap. nečaku Ludvik Stanislavu, ki živi na
neznanem naslovu, se postavlja skrbnik
odv. Dernovšek Igor, Tavčarjeva 6/1, Ljub-
ljana.

Skrbnik bo zastopal zap. nečaka Ludvik
Stanislava od dneva postavitve dalje dokler
ne nastopi pred sodiščem oziroma ne na-
stopi njegov pooblaščenec pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2003

I 1997/19794 SR-6208
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike
2, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Alenka Šuš-
tešič iz Ljubljane, zoper dolžnico Pezdir
Alenko, Ul. Ivana Roba 3, Ljubljana, zaradi
izterjave 1,948.890,60 SIT s pp, dne 23. 4.
2003 sklenilo:
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dolžnici Pezdir Alenki se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP
postavi začasno zastopnico.

Za začasno zastopnico se postavi odvet-
nico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c iz Ljubljane.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler oran, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2003

P 878/2002 SR-4928
Okrožno sodišče v Mariboru je po stro-

kovni sodelavki Meliti Puhr, v pravdni za-
devi tožeče stranke Željane Novaković,
stan. Trg Alfonza Šarha 18, Slovenska Bis-
trica, zoper toženo stranko Milana
Novakovića, neznanega bivališča, zaradi
razveze zakonske zveze, na podlagi 4. toč-
ke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99,
ZPP) sklenilo:

toženi stranki se kot začasna zastopnica
postavi Frančiška Anželj, odvetnica v Mari-
boru, Partizanska 28-30, Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala tožen-
ca, dokler ne bo toženec sam ali njegov
pooblaščenec nastopil pred sodiščem, ozi-
roma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 3. 2003

Oklici dedičem

D D 259/2002 OD-6225
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pok. Škrjanc Mariji, roj. 5. 8.
1897, umrli 30. 10. 1975, nazadnje stanu-
joči Gregorčičeva 7, Radomlje, za denacio-
nalizirano premoženje. Po do sedaj zbranih
podatkih bi prišli v poštev za dedovanje de-
diči III. dednega reda, in sicer bratranec
Mlakar Janez, sestrična Pogačar Ana in ses-
trična Drolc Marija, ki so vsi že pokojni,
imeli pa so svoje potomce, vendar sodišče
z imeni in naslovi le teh ne razpolaga.

Glede na navedeno sodišče s tem okli-
cem poziva vse tiste, ki menijo, da imajo
pravico do dedovanja po pok. Škrjanc Ma-
riji za denacionalizirano premoženje, da se
v roku enega leta od objave tega oklica
javijo sodišču. Po preteku oklicnega roka
bo razpisana zapuščinska obravnava in bo
zadeva zaključena v skladu z Zakonom o
dedovanju.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 5. 2003

D 324/99 OD-6234
V zapuščinski zadevi po pokojni Veho-

vec Ani, roj. Javornik, hčeri Jožeta in Ane,
roj. 24. 4. 1881, umrli 19. 12. 1963, stan.
Žalna št. 18, bi prišli v poštev za dedovanje
tudi zap. vnuk Vehovec Andrej, nazadnje
stan. v Novem mestu in vnuk Vehovec Slav-

ko, živeč nekje v Franciji oziroma potomci
po njiju, ki se nahajajo na neznanih naslo-
vih.

Sodišče poziva dediče neznanega na-
slova, da se v roku enega leta po objavi
tega oklica prijavijo sodišču kot dediči, ker
bo po poteku oklicnega roka sodišče nada-
ljevalo z zapuščinskim postopkom in zade-
vo zaključilo v skladu z Zakonom o dedova-
nju.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 12. 5. 2003

D 18/99 OD-6233
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju teče za-

puščinski postopek po dne 7. 12. 1998
umrli Mislovič Ani, upokojenki iz Gruškovca
št. 36, Cirkulane.

Kot dedinja pride v poštev hči Kočevar
Mislovič Nada, roj. 3. 7. 1962, neznanega
bivališča, nazadnje stanujoča Boštan 1,
Sevnica.

Ker sodišče ne razpolaga z naslovom
hčere, jo poziva, da se v roku enega leta od
objave tega oklica zglasi pri tem sodišču ali
sporoči svoj naslov, ker bo sodišče sicer
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 13. 5. 2003

D 382/2002 OD-6230
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po dne 14. 12. 2002 umrli Dežman
Mariji, roj. 23. 6. 1914, državljanki Republi-
ke Slovenije, nazadnje stanujoči v Zasipu,
Sebenje 43.

Ker sodšču niso znani vsi dediči tretjega
dednega reda, ki bi bili po zakonu upraviče-
ni dedovati, prosimo vse dediče, da se v
enem letu po objavi tega oklica prijavijo tu-
kajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku
tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo in izdalo sklep o dedovanju na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 14. 5. 2003

Oklici pogrešanih

N 14/2003 PO-6237
Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v

teku nepravdni postopek predlagatelja Da-
nijela Kastelica, Šentvid pri Stični 17, zaradi
razglasitve za mrtvega Jožeta Kastelica,
Šentvid pri Stični 17, nazadnje videnega v
Ljubljani leta 1975.

Pogrešani naj bi že leta 1958 šel v tuj-
sko legijo, nazadnje pa naj bi bil viden v
Ljubljani leta 1975, vendar pa se domov ni
oglasil.

Zaradi opisanega pogrešanega Jožeta
Kastelica pozivamo, da se zglasi, vse pa, ki
bi karkoli vedeli o njem in njegovem življe-
nju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v
Grosupljem v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po prete-
ku tega roka pogrešanega razglasilo za mr-
tvega.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 12. 5. 2003

Sodni register
vpisi po ZGD

KOPER

Srg 474/2003 Rg-6159
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Senčila - proizvodnja, monta-

ža in trgovina d.o.o., Postojna, Predja-
ma 31a, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/2623/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu družbenika z dne
5. 5. 2003.

Družbenik Stojan Premrl, Predjama 31a,
Postojna, izjavlja, da so poplačane vse ob-
veznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti dru-
žbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na ustanovitelja.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbri-
su iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 5. 2003

Srg 273/2003 Rg-6161
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Tehnotherm, instalacije v

gradbeništvu, trgovina in storitve, d.o.o.,
Portorož, Liminjanska 96, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/3348/00,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 25. 2. 2003.

Družbenika Bojana Peruzin in Julijan Pe-
ruzin, oba iz Izole, Prekomorske brigade 1
(prej Zvonimirja Miloša 10), izjavljata, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da dru-
žba ni imela zaposlenih delavcev in da pre-
vzameta obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenika sora-
zmerno z deležem v družbi.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbri-
su iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 5. 2003

Srg 3153/2001 Rg-10382
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba CALE, trgovina in storitve,

d.o.o., Partizanska c. 109, Sežana, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/4560/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenice z dne 13. 11.
2001.

Družbenica Bojović Slavica iz Komna,
Komen 144, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela za-
poslenih delavcev in da prevzame obvez-
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nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na ustanoviteljico.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbri-
su iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 7. 6. 2003

KRANJ

Srg 410/2003 Rg-4955
Družba Iskra Commerce električna oro-

dja d.o.o., Kranj, s sedežem Savska loka 2,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/3753/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Iskra
Commerce, mednarodno trgovsko podjetje
d.o.o., Ljubljana, Trg republike 3.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu dru-
žbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 4. 2003

Srg 464/2003 Rg-6163
Družba GIPS, gradbeni inženiring,

projektiranje, svetovanje, d.o.o., Kranj,
s sedežem Britof 134, Kranj, vpisana na
reg. vl. št. 1/3400/00, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Per-
čič Stane, Britof 134, Kranj.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu dru-
žbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 5. 2003

Srg 577/2003 Rg-6170
Družba Inženiring Rakovec in ostali,

Spodnje Duplje, d.n.o., s sedežem Spod-
nje Duplje 28, Duplje, vpisana na reg. vl.
št. 1/5360/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Ra-
kovec Franc in Rakovec Tatjana.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu dru-
žbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 5. 2003

LJUBLJANA

Srg 02351/2003 Rg-6146
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Star Moto-

sport Company, Družba za trgovino, d.o.o.
Ljubljana, Stožice 29b, ki jo zastopa notar
Andrej Škrk iz Ljubljane, Dunajska 56, za
prenehanje družbe po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe Star
Motosport Company, d.o.o., Ljubljana, Sto-
žice 29b, objavlja sklep:

družba Star Motosport Company, Dru-
žba za trgovino, d.o.o. Ljubljana, Stoži-
ce 29b, reg. št. vl. 1/31848/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
vitelja z dne 1. 4. 2003.

Družba nima nobenih obveznost in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Sitar Janez, Stožice 29b,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitaom
2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na Sitar Janeza.

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 06598/2002 Rg-15827
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Gorše Mušič Heleni na predlog
predlagatelja za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Netica, Podrekar in Smir-
nov, računalništvo, d.n.o., Ob Ljubljanici 44,
Ljubljana, objavlja sklep:

družba Netica, Podrekar in Smirnov,
računalništvo, d.n.o., Ob Ljubljanici 44,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/31031/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 10. 6. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Podrekar Albert, Ob Ljub-
ljanici 44, Ljubljana in Smirnov Igor, Reteče
97, Škofja Loka, ki prevzemata obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v ce-
loti na Podrekar Alberta in Smirnov Igorja.

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 26. 7. 2002

MARIBOR

Srg 319/2003 Rg-6158
Družba Biro Bajc, podjetje za projek-

tiranje in inženiring v gradbeništvu
d.o.o., Lackova 63, Maribor, reg. št. vl.
1/3394-00, katere družbenika sta Bajc Ja-
nez in Bajc Erika, oba Lackova 63, Mari-
bor, po sklepu družbenikov družbe z dne

26. 2. 2003 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Bajc Ja-
nez in Bajc Erika.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 5. 2003

Srg 489/2003 Rg-6165
Družba Govorica gibanja, družba za

storitve in trgovino d.o.o., Lackova ce-
sta 192, Pekre, Limbuš, reg. št. vl.
1/11394-00, katere družbenik je Shi Ying
Giang, Volkmerjeva cesta 75, Ptuj, po skle-
pu družbenika družbe z dne 13. 3. 2003
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Shi Ying Gi-
ang.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 5. 2003

Srg 535/2003 Rg-6167
Družba Princess, trgovsko in storitve-

no podjetje d.o.o., Osojnikova ulica 17,
Maribor, reg. št. vl. 1/3083-00, katere dru-
žbenik je Jovanović Dušan, Siniše Bgnera
6, Beograd, Republika Srbija, po sklepu
družbenika družbe z dne 21. 3. 2003 pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Jovanović
Dušan.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 5.2003

MURSKA SOBOTA

Srg 2003/77 Rg-6157
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot re-

gistrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba API-Trade, Podjetje za proiz-

vodnjo in trgovino Mlajtinci d.o.o., Mlaj-
tinci 37a, ki je vpisana v reg. vložku tega
sodišča št. 1/00971/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu družbenika Fic-
ko Ervina, Mlajtinci 37a, dne 14. 2. 2003.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzema družbenik.

Družbenik prevzame celotno premože-
nje družbe.

Proti sklepu družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
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sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu dru-
žbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 5. 2003

NOVA GORICA

Srg 304/2003 Rg-6153
Družba Iris, Podjetje za papirno ga-

lanterijo, fotokopiranje in prodajo d.o.o.
Nova Gorica, s sedežem Ulica Gradniko-
ve brigade 33, 5000 Nova Gorica, vpisa-
na pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. 1-02880-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja družbe z dne 25. 4. 2003.

Ustanovitelj in družbenik družbe je Med-
občinsko društvo slepih in slabovidnih No-
va Gorica, Ulica Gradnikove brigade 33,
Nova Gorica, ki prevzema obveznost plači-
la 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 usta-
novitelja 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 sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regis-
tra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 5. 2003

PTUJ

Srg 150/2003 Rg-6169
Družba Sinhron, trgovsko-proizvodno

podjetje d.o.o., Skorba 19, Hajdina, reg.
št. vl. 1/1933-00, katere ustanoviteljica je
Zupanič Jasmina, Skorba 19, Hajdina, po
sklepu ustanoviteljice družbe z dne 22. 4.
2003, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Zupanič Ja-
smina.

Zoper sklep lahko družbenica, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 20. 5. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo

Preklic štampiljke

OBI trgovina 702 MG Market d.o.o. Jur-
čkova c. 226, preklicuje žig z naslednjo vse-
bino: MG MARKET d.o.o. trgovska in finan-
čna družba, d.o.o. Jurčkova c. 226, Ljublja-
na 2,2. Ob-95994

Priglasitveni list

Atelšek Petrič Ida, Kersnikova 31, Celje,
priglasitveni list, opravilna št. 56-00248/94, iz-
dan dne 13. 5. 1994. gnv-121300

Bandur Pavel, Rošnja 14/c, Starše, prigla-
sitveni list, opravilna št. 064-7094/2001.
gnt-121052

Boso Matejka, Ulica heroja Nandeta 14,
Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-3928/95. gns-121053

Cunjak Milan, Klemenova ulica 105, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna št. 26-1519/
95, mat. št. 520569300, izdan dne 1. 1.
1995. gno-121157

Černič Mihael, Ledina 11, Sevnica, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št. 038542/0439/
00-57/1995, izdana dne 6. 3. 1995.
gni-121288

Donko Anton, Sp. Dolnja Bistrica 1/a, Čren-
šovci, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 055081/0639/01-32/1997, izdana dne
16. 6. 1997. gnw-121374

Drobnak Jože, Stara Fužina 58/a, Bohinj-
ska Bistrica, priglasitveni list, opravilna
št. 44-1428/25. gnq-120855

Filipčič Igor s.p., Strunjan 52/a, Portorož –
Portorose, priglasitveni list, opravilna
št. 40-1382/96-99, izdan dne 23. 4. 1999.
gnk-120936

Finžgar Blaž s.p., Nova vas 2/a, Radovlji-
ca, priglasitveni list, opravilna št. 44-1016/94.
gny-120851

Funtek Jurij, Podvolovljek 5, Luče, odločbo
o obrtnem dovoljenju, št. 019033/0008/
00-45/1995, izdana dne 6. 3. 1995.
gnw-121024

Glogovac Radimir, Močna 34, Pernica,
obrtno dovoljenje, št. 019664/0142/00-31/
1995, izdano dne 6. 3. 1995. gns-121203

GPP Ksenija Gradbeno – storitveno, trgov-
sko, gostinsko podjetje d.o.o., Triglavska ce-
sta 64, Mojstrana, obrtno dovoljenje,
št. 075783/1694/01-24/2001, izdano dne
14. 2. 2001. gng-121315

Halilbašić Albin, Makucova 39, Ljubljana,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 057263.
gnq-121430

Jolić Stjepan, Preglov trg 3, Ljubljana, obrt-
no dovoljenje, št. 036111-1443/00-36/1995,
izdano dne 6. 3. 1995. gnx-121048

Koncilja Matjaž, Homec, Bolkova 54, Ra-
domlje, priglasitveni list, opravilna št. 06-2452/
99, izdan dne 1. 10. 1999. gng-121090

Lončarič Edo, Pivolska 25, Hoče, obrtno
dovoljenje, št. 0095007. gnk-121061

Lubej Dušan, Dolenji Boštanj 26, Boštanj,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 038303/
0119/00-57/1995 in reprezentativno obrtno
dovoljenje, izdana dne 6. 3. 1995 pri OZS.
gno-120907

Misimi Abdičerim, Trg svobode 24, Trbov-
lje, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 039689/0308/00-66/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnx-121023

Mrčinko Vlasta, Potrčeva cesta 4/a, Ptuj,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 045278 in
reprezentativno obrtno dovoljenje, izdana dne
6. 3. 1995. gnz-120946

Petrovič Ivan s.p., Cerkvenjak 27, Cerkve-
njak, priglasitveni list, opravilna št. 21-0546/
97, mat. št. 1075209, izdan dne 1. 11. 1997.
gny-121122

Prhne Anton, Orehovica 15, Šentjernej,
obrtno dovoljenje,
št. 011919-0161-00-48-1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnj-121087

Ramoševac Annet s.p., Kratka ulica 6, Bre-
sternica, priglasitveni list, opravilna
št. 064-6496/2000. gnr-121304

Sršen Slavica s.p., Cankarjeva 20/a, Bled,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 014578/
1544/00-54/1995 in reprezentativno obrtno
dovoljenje. gnz-120950

Šircelj Franc, Jurčičeva 31, Ilirska Bistrica,
priglasitveni list, opravilna št. 012-131/94, iz-
dan dne 10. 5. 1994. gnk-121236

Weiss Stanislav s.p., Šolska ulica 4, Mozir-
je, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 019134/
0150/00-45/1995, izdana dne 6. 3. 1995.
gnd-121193

Potne listine

Bajt Klara, Bodrež 36, Kanal, maloobmejno
prepustnico, št. AI 000139250, izdala UE No-
va Gorica. gnr-121004

Beganović Maja, Ulica bratov Babnik 20,
Ljubljana, potni list, št. P00008945.
gnf-121466

Boc Simona, Čargova ulica 4, Ljubljana,
potni list, št. P00094859. gnv-120825

Bravhar Roman, Jegriše 62, Vodice, potni
list, št. P00161256. gnv-121375

Bravhar Vesna, Jegriše 62, Vodice, potni
list, št. P00525165. gnv-121250

Bržan Majda, Babiči 8, Marezige, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 143261, izdala UE
Koper. gnw-120924

Cestar Marinka, Trg Dušana Kvedra 9, Ma-
ribor, potni list, št. P00517956. gnw-121153

Dokl Janez, Police 126, Gornja Radgona,
potni list, št. P00587624. gnn-121433

Druškovič Mateja, Račja vas 18, Cerklje ob
Krki, potni list, št. P00822867. gnu-120901

Fabčič Franko, Ulica I. tankovske brigade
6, Sežana, maloobmejno prepustnico, št. AI
160086, izdala UE Sežana. gng-121190

Fabjan Tone Samo, Predstruge 60, Vi-
dem-Dobrepolje, potni list, št. P00672508.
gnq-121405

Ferk Milan, Selnica ob Muri 179, Ceršak,
potni list, št. POO135849. m-659

Gabrijelčič Katja, Streliška 28, Ljubljana,
potni list, št. P00420539. gnl-121260

Gognjavec Tadej, Rojska cesta 34, Dom-
žale, potni list, št. P00726555. gnd-121043

Gregorčič Albina, Cankarjeva 78, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI 42633.
gng-121140

Jovišić Jovan, Taborska 27, Grosuplje, pot-
ni list, št. P00587061. gnd-121068

Klander Petra, Dolsko 107, Dol pri Ljublja-
ni, potni list, št. P00872520. gnv-121025

Klavora Slava, Cesta Borisa Kidriča 14, Je-
senice, potni list, št. AA 907025, izdala UE
Jesenice. gnn-120833

Kočnik Marija, Slatina 16, Šmartno ob Pa-
ki, potni list, št. P00180393, izdala UE Šmar-
tno ob Paki. gnz-121321

Kodrič David, Šmartinska cesta 2, Ljublja-
na, potni list, št. P00572920. gnt-121256

Koren Matjana, Polanškova 2, Ljubljana,
potni list, št. P00162152. gnw-121249

Korošec Simona, Glinje 2/a, Braslovče,
potni list, št. P00502466. gnc-121369

Krivanek Žiga, Kale 12/e, Šempeter pri Go-
rici, potni list, št. P00797934. gnt-121452

Lovrečič Denis, Obala 116, Portorož – Por-
torose, potni list, št. P00633559. gnk-121286

Melinc Majda, Vrtojba, Pod Lazami 90,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 000020002. gne-121167
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Muren Branko, Nova loka 49, Črnomelj,
potni list, št. P00239551. gnn-120883

Nabernik Sabina, Dobrije 1/a, Ravne na
Koroškem, potni list, št. P00605317.
gnp-121206

Nišori Adem, Betajnova 38/b, Vrhnika, pot-
ni list, št. P00275604. gnd-121118

Obračunč Rudi, Trebinjska 3, Ljubljana,
potni list, št. P00070957. gnx-121198

Petan Danijela, Cankarjeva 21, Maribor, pot-
ni list, št. P00755738. gnq-120980

Podbevšek Andrej, Glinškova ploščad 9,
Ljubljana, potni list, št. P00780256. gni-121263

Podkrajšek Bojan, Levstikova 3, Piran – Pi-
rano, potni list, št. P00083772. gnw-121174

Predojević Goran, Martina Krpana 32, Ljub-
ljana, potni list, št. P00385191. gny-121472

Roš Ida, Ul. borcev za severno mejo 60,
Ljubljana, potni list, št. P00491114.
gnm-121259

Rupar Janez, Knej 1, Rob, potni list, št.
P00514489. gnr-121204

Štoka Peter, Dutovlje 1, Dutovlje, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 160082. gni-121138

Torkar Samsa Darinka, Jana Husa 3, Ljub-
ljana, potni list, št. P00004634. gnp-121131

Tratnik Andreja, Okrogarjeva ulica 3, Celje,
potni list, št. P00727836. gnr-121154

Trifunović Dragica, Mačkovci 11, Domžale,
potni list, št. P00670629. gnf-121216

Udovč Andrejka, Pehanijeva 1, Trebnje, pot-
ni list, št. P00500627. gnl-121160

Udovč Lea, Pehanijeva 1, Trebnje, potni list,
št. P00733643. gnk-121161

Udovč Leopold, Pehanijeva 1, Trebnje, pot-
ni list, št. P00524968. gnj-121162

Vojnovič Maja, Cesta na Brdo 59, Ljublja-
na, potni list, št. P00309821. gnj-121091

Vraničar Polonca, Stožice 62, Ljubljana,
potni list, št. P00097340. gnw-120874

Vuković Nina, Trebušakova 6, Ljublja-
na-Šentvid, potni list, št. P00625410.
gnx-121398

Žmauc Simona, Hotinjska cesta 27, Oreho-
va vas, potni list, št. P00543905. gnf-121316

Osebne izkaznice

Adamič Marija, Otona Župančiča 8, Mur-
ska Sobota, osebno izkaznico, št. 1549422.
gnk-121136

Ajdič Aleš, Preglov trg 6, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 410274. gnu-121076

Aparac Alojzija, Medvedova 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1428805. gnr-121254

Bezjak Dušan, Gorišnica 54, Gorišnica,
osebno izkaznico, št. 1385753. gnw-121149

Bijelić Milisav, Cesta maršala Tita 45, Jese-
nice, osebno izkaznico, št. 467514.
gnp-120831

Bilanović Niko, Tavčarjeva 16, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. AH 19116 – za tujca.
gnt-120977

Bizjan Marko, Polhov Gradec 16, Polhov
Gradec, osebno izkaznico, št. 528581.
gnz-121196

Bizovičar Dragica, Tončka Dežmana 4,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001539421.
gny-121422

Bojić Akaša, Štihova 6, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 1385695. gng-121465

Bolčina Vladimir, Cesta na Svetino 19, La-
ško, osebno izkaznico, št. 606140.
gnp-121006

Boldin Boštjan, Cesta v Gorice 10/e, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 991240.
gnd-121393

Boldin Dean, Prešernova 4, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 459786. gni-121392

Božak Cvetka, Topole 41/a, Rogaška Slati-
na, osebno izkaznico, št. 1335938.
gnr-121129

Brežnjak Andrej, Kočevska cesta 1, Škoflji-
ca, osebno izkaznico, št. 101253. gno-121457

Burić Josip, Na Lipico 3, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 827941. gnq-121130

Butinar Elizabeta, Podmilščakova 40/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1283030.
gnp-121156

Cajhen Maja, Podgora 25, Dol pri Ljubljani,
osebno izkaznico, št. 434513. gnt-121027

Cerjak Roman, Cesta bratov Milavcev 44,
Brežice, osebno izkaznico, št. 309553.
gnk-120886

Cesar Gregor, Grobelce 5, Sveti Štefan,
osebno izkaznico, št. 260877. gnv-120975

Cimperman Tomaž, Pretnerjeva 11, Postoj-
na, osebno izkaznico, št. 4263. gnk-120911

Cvetko Robert, Ivanjkovci 2, Ivanjkovci,
osebno izkaznico, št. 1432229. gnm-121434

Čendak Dino, Trg Prešernove brigade 4,
Kranj, osebno izkaznico, št. 122679.
gns-121178

Čuček Anita, Prešernova 16, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 393207.
gng-121294

Čuden Gregor, Iška Loka 23, Ig, osebno
izkaznico, št. 1286496. gnm-121034

Damiš Bogdan, Smoletova 10, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1518039. gnz-120996

Deisinger Iva, Rožna dolina, Cesta I/24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 118474.
gnc-121123

Dekleva Mateja, Hafnerjeva 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 352183. gnn-120983

Dimc Davorin Janez, Prečna ulica 4, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 1394773.
gnk-121461

Dimic Iztok, Presetnikova ulica 11, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 413381. gnz-121396

Dokl Simon, Ob Mlinščici 54, Bistrica ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 906213.
gnl-121135

Dolenc Gregor, Lackova ulica 14, Prager-
sko, osebno izkaznico, št. 888849.
gnt-121177

Dolničar Marija, Neubergerjeva 22, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 146042. gni-121338

Dragar Roman, Prvomajska 3, Litija, oseb-
no izkaznico, št. 834731. gne-121367

Dragman Alojzij, Markljeva ulica 20, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 359131.
gns-121003

Dražetič Goran, Moša Pijade 2, Črnomelj,
osebno izkaznico, št. 865300. gng-120965

Drk Igor, Šalek 82, Velenje, osebno izkaz-
nico, št. 1230818. gnh-121114

Druškovič Mateja, Račja vas 18, Cerklje ob
Krki, osebno izkaznico, št. 76139. gnt-120902

Dulai Aleksander, Vidalijeva 14, Piran – Pi-
rano, osebno izkaznico, št. 1596607.
gno-121007

Fabjan Tone Samo, Predstruge 60, Vi-
dem-Dobrepolje, osebno izkaznico, št. 27008.
gnp-121406

Friedl Branko, Kocbekova 5, Celje, osebno
izkaznico, št. 955562. gne-120817

Friškovic Ana, Gorazdova 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 105166. gnc-120894

Fujs Mihael, Mirna 4, Murska Sobota, oseb-
no izkaznico, št. 451350. gne-121142

Garantini Milan, Tirna 2, Sava, osebno iz-
kaznico, št. 1354653. gnz-121021

Gašperšič Anica Vera, Tomažičeva 42, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1147580.
gnj-121237

Gorenag Jožica, Tugomirjeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1374804. gnd-120868

Gorenjak Uroš, Malahorna 26/a, Oplotni-
ca, osebno izkaznico, št. 1440206.
gnr-120879

Goričan Mateja, Dobrnež 15, Slovenske Ko-
njice, osebno izkaznico, št. 864896.
gnp-120881

Gorše Jurij, Hrast 1/d, Vinica, osebno iz-
kaznico, št. 000493134. gnu-121301

Grah Franc, Štefana Kovača 40, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 288684.
gnc-121144

Gričnik Jože, Hrastje 14/f, Limbuš, osebno
izkaznico, št. 1630789. gnq-121155

Grmek Mitja, Sp. Rudnik II/31, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 900355. gnj-121037

Guberac Lovre, Cesta na Markovec 17, Ko-
per – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 423140. gnd-121168

Hanžel Vilma, Šarhova 30, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 534416. gnv-120850

Hodžar Jožef, Dobriša vas 74, Petrovče,
osebno izkaznico, št. 79700. gnd-121443

Horvath Denis, Einspielerjeva 5/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1210128.
gnt-121252

Hosner Jožef, Cankarjeva 52, Nova Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 434707. gnd-120918

Hrovat David, Rumanja vas 2, Straža, oseb-
no izkaznico, št. 54536. gnv-121150

Humar Tomaž, Zagorica nad Kamnikom 19,
Stahovica, osebno izkaznico, št. 1408497.
gnp-120931

Hvala Ivan Boško, Topniška ulica 43, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 841036.
gnj-120987

Ivanoski Slobodanka, Pokljukarjeva 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 499548.
gnq-120984

Ivanović Tina, Kraigherjeva 7, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 1278772. gnr-121104

Jambrošić Ljerka, Trubarjeva 2, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 831036.
gnv-121000

Jamnik Mateja, Lesno Brdo 60, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 337321. gnd-121243

Jaušovec Vesna, Hajndl 69, Velika Nedelja,
osebno izkaznico, št. 1111765. gnb-120920

Javornik Branimir, Ptujska cesta 48/a, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 801171.
gnr-121179

Jazbinšek Ines, Sv. Lovrenc 21, Prebold,
osebno izkaznico, št. 1329664. gnt-121002

Jazbinšek Veronika, Trubarjevo naselje 7,
Rimske Toplice, osebno izkaznico, št. 509652.
gnq-121005

Jelenc Pavlovič Bojana, Kalinškova 4, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1351099. gnl-121110

Jereb Franc, Verdnikova ulica 18, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 867815.
gnq-121255

Jezeršek Lado, Pod Plevno 31, Škofja Lo-
ka, osebno izkaznico, št. 1154127. gny-121172

Jurjevec Jožef, Vače 70, Vače, osebno iz-
kaznico, št. 1067691. gng-120865

Juvančič Jožefa, Ob žici 3, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 31317. gnc-121394

Kaljanac Ana, Kidričeva 29, Rogaška Slati-
na, osebno izkaznico, št. 000682803.
gny-121297

Kaluža Laura, Livold 8/b, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 1580778. gny-121272

Kastelic Dejan, Brodarska ulica 15, Litija,
osebno izkaznico, št. 576025. gnt-121227

Katalinič Marija, Jačka 4/a, Logatec, oseb-
no izkaznico, št. 1279220. gnv-121404

Kavčič Miloš, Podpeška cesta 21, Brezovi-
ca pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 1160540.
gnh-121089
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Kemperle Silvester, Jelovškova 3, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 1604135.
gne-121371

Kirič Rozina, Vižanci 53, Velika Nedelja,
osebno izkaznico, št. 586577. gnj-120912

Kiseljak Boštjan, Ul. Slavka Gruma 12, No-
vo mesto, osebno izkaznico, št. 254552.
gnu-121151

Klopčič Miroslav, Cesta 4. julija 62/b, Kr-
ško, osebno izkaznico, št. 000313195.
gnc-121273

Kmetec Zlatko, Sedlašek 91, Podlehnik,
osebno izkaznico, št. 784224. gnf-120916

Kočnik Marija, Slatina 16, Šmartno ob Pa-
ki, osebno izkaznico, št. 000161176.
gnf-121320

Koderman Robert, Trubarjeva 6, Ptuj, oseb-
no izkaznico, št. 1590031. gnb-121270

Kogovšek Cvetka, Gogalova ulica 6, Kranj,
osebno izkaznico, št. 000573500.
gnh-121314

Kolenc Marija, Tomažičeva 1, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 39120. gnh-121014

Konrad Manica, Zg. Duplek 90/f, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 000568043.
gnu-121401

Kopušar David, Cesta 1. maja 67, Kranj,
osebno izkaznico, št. 380939. gnj-121112

Koren Jožef, Tomšičeva cesta 18, Velenje,
osebno izkaznico, št. 402442. gnl-120885

Kostanjevec Antun, Stara cesta 89, Hoče,
osebno izkaznico, št. 318182. gnx-121448

Kotnik Marko, Lutverci 75, Apače, osebno
izkaznico, št. 893995. gnx-120998

Kovač Katja, Ul. Lili Novy 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1413618. gnk-121411

Kovačič Jožica, Poljska ulica 6, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 1436868. gnv-121125

Kozjek Ajda, Polhov Gradec 131, Polhov
Gradec, osebno izkaznico, št. 1502251.
gnd-121468

Krajačić Sonja, Tomšičeva ulica 12, Lenda-
va – Lendva, osebno izkaznico, št. 1452644.
gnd-121143

Krašovec Boštjan, Ulica V. prekomorske bri-
gade 9/A, Celje, osebno izkaznico,
št. 000815798. gng-121290

Kristan Zvonka, Cesta Viktorja Svetina 20,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 883400.
gno-121057

Krivanek Žiga, Kale 12/e, Šempeter pri Go-
rici, osebno izkaznico, št. 1553703.
gns-121453

Križnik Izidor, Črtomirova 29, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1038854. gnr-120979

Krof Luka, Partizanska c. 7, Mežica, oseb-
no izkaznico, št. 1252825. gnd-121268

Kunaver Maruša, Stara Ježica 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 3923. gnn-121183

Kunčnik Andreja, Ormoška cesta 70, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 210063. gno-121282

Kvas Boštjan, Škocjan 15, Dob, osebno
izkaznico, št. 5993. gnm-121184

Lajh Primož, Breg pri Borovnici 61, Borov-
nica, osebno izkaznico, št. 1109802.
gnv-121175

Lakota Stanislav, Delavska 24, Mojstrana,
osebno izkaznico, št. 592712. gny-120997

Langus Štefanija, Cesta Cirila Tavčarja 9,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 94184.
gnd-121318

Lapajnar Jožica, Sora 57, Medvode, oseb-
no izkaznico, št. 1032004. gnu-121376

Lavbič Angela, Šedina 2/a, Dramlje, oseb-
no izkaznico, št. 1312127. gnf-121116

Lavbič Janez, Šedina 2/a, Dramlje, osebno
izkaznico, št. 1312419. gng-121115

Lesnik Vinko, Prekomorskih 6, Postojna,
osebno izkaznico, št. 1426912. gns-121428

Likar Stanislav, Selo 41, Žiri, osebno izkaz-
nico, št. 673047. gnf-120995

Luzar Mirko, Seidlova cesta 68, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 334409.
gnf-121291

Macerl Jure, Ravenska vas 57, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 1300278.
gnw-120999

Maček Marijan, Jakopičeva 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 817031. gnh-121389

Magdič Drago, Konšakova 1, Maribor,
osebno izkaznico, št. 369583. gnd-120893

Manfreda Tanja, Kal nad Kanalom 16, Kal
nad Kanalom, osebno izkaznico, št. 1515827.
gnd-120897

Markič Marjan, Koroška 54/a, Tržič, oseb-
no izkaznico, št. 1016344. gnc-120919

Marolt Matic, Cikava 33, Grosuplje, oseb-
no izkaznico, št. 1303391. gnv-120875

Matijevič Mirjana, Topniška 45, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 372072. gnr-121279

Matko Melhior, Dolnja Bitnja 11, Prem,
osebno izkaznico, št. 557808. gnu-121001

Mauko Marijan, Gosposvetska ulica 21, Me-
žica, osebno izkaznico, št. 537255.
gnf-121416

Mernik Brigita, Kersnikova 5, Velenje, oseb-
no izkaznico, št. 001047452. gnl-121310

Mernik Eva, Kersnikova 5, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001047456. gnm-121309

Mes Marjan, Hrastje, Mota 59, Radenci,
osebno izkaznico, št. 113662. gnc-121269

Mesec Miha, Stara Vrhnika 160, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 460318. gnf-120991

Miklošič Bojan, Gorkičeva ulica 8, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 178663.
gns-120853

Milošević Ljubomir, Javornik 62, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 319038.
gnz-120921

Mišović Božo, Preglov trg 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 369175. gnn-121408

Mitrović Luka, Kale 15/a, Šempeter v Sa-
vinjski dolini, osebno izkaznico, št. 1439937.
gnb-120820

Mlakar Jožefa, Strossmayerjeva 28, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 377026.
gno-121182

Mlakar Matjaž, Lovrenc na Dravskem polju
80, Lovrenc na Dravskem polju, osebno izkaz-
nico, št. 1149163. gnx-121148

Mohar Katja, Krka 6, Novo mesto, osebno
izkaznico, št. 1492970. gng-121415

Mohorčič Damjana, Preglov trg 2, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 699569.
gnv-121275

Mohorič Bogdan, Lapajnetova 25, Idrija,
osebno izkaznico, št. 693920. gno-121107

Murn Stanko, Repnje 8, Vodice, osebno
izkaznico, št. 993124. gnl-120985

Muršec Ignac, Biš 48, Trnovska vas, oseb-
no izkaznico, št. 753252. gnh-120914

Novak Franc, Pavlovci 26, Ormož, osebno
izkaznico, št. 540902. gnt-121427

Novak Klavdija, Goriška 47, Velenje, oseb-
no izkaznico, št. 1430007. gns-120903

Omerzu Jože, Zbilje 7/s, Medvode, oseb-
no izkaznico, št. 7884. gnc-121094

Oroszy Nataša, Cesta talcev 7/a, Jeseni-
ce, osebno izkaznico, št. 761281. gnd-120818

Ostrž Franc, Valvasorjeva 18, Maribor,
osebno izkaznico, št. 262826. gnp-121106

Pejović Aleksandar, Beblerjeva 2, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 309007.
gnz-121421

Pekolj Ana, Sela pri Šuberku 5, Žužemberk,
osebno izkaznico, št. 158247. gnv-120900

Pernat Mirko, Zagrebška cesta 25, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 944435. gnt-121152

Perovič Vesna, Podova 3, Rače, osebno
izkaznico, št. 1515009. gnq-121105

Petek Sabina, Škrabčev trg 3, Ribnica,
osebno izkaznico, št. 205462. gne-121092

Pipenbacher Vladimir, Knifičeva 9, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1578890. gni-121113

Podlogar Ivana, Rašiška 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 83987. gnj-121287

Podržaj Ana, Medvedica 4, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 97641. gnl-121335

Pogačar Darja, Podgorje 54/a, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 000225601.
gnh-121414

Predan Franc, Loka pri Framu 38, Fram,
osebno izkaznico, št. 923395. gnj-120891

Predovnik Ana, Grablovičeva 32, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1008803. gnj-121387

Pregelj Renata, Plače 19, Ajdovščina, oseb-
no izkaznico, št. 64007. gnp-121181

Preinfalk Marija, Martina Krpana 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1660975.
gnb-121170

Prevec Robert, Kratka pot 1, Vojnik, oseb-
no izkaznico, št. 821381. gng-120890

Protner Primož, Šolska ulica 4, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 280819.
gnl-121285

Puc Mateja, Ledine 157, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 68470. gnj-121137

Pupis Dobravc Lilijana, Andričeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 842645.
gny-121322

Pušelja Bojana, Pod kostanji 12, Celje,
osebno izkaznico, št. 1531506. gnf-121016

Pužem Žiga, Krakovo 40, Naklo, osebno
izkaznico, št. 1618820. gnm-121134

Radočaj Franjo, Tržaška 212, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 226460. gnx-121202

Raner Kristina, Minarikova 18, Ruše, oseb-
no izkaznico, št. 001175058. gne-121292

Ravnihar Alojzij, Trstenik 1/h, Golnik, oseb-
no izkaznico, št. 000253559. gnt-121277

Renko Alojzija, Cesta dveh cesarjev 387,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 471450.
gnm-121059

Rihar Pavla, Celovška 161, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 572300. gnf-120841

Ritlop Sandi, Gosposvetska 19, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1000782. gni-120888

Robida Matjaž, Vrbovec 39, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 182127. gng-121165

Sever Ivanka, Male Lipljene 2, Turjak, oseb-
no izkaznico, št. 9519. gnk-121036

Simikić Darinka, Zaloška 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 479482. gnl-120860

Sinreih Vida, Dovže 49, Mislinja, osebno
izkaznico, št. 501692. gnq-121280

Sirk Pavel, Lupinca 7, Šmartno pri Litiji,
osebno izkaznico, št. 175969. gnz-121096

Skaza Ana, Silova 19, Velenje, osebno iz-
kaznico, št. 766101. gnq-120880

Skrbiš Aleš, Trg 4. julija 2, Dravograd, oseb-
no izkaznico, št. 51928. gno-121132

Smajić Jan, Rusjanov trg 1, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 1000812. gnk-121261

Solarović Jasna, Karlovška 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 104185. gno-121032

Stopar Julijana, Goriška ulica 7, Oplotnica,
osebno izkaznico, št. 1493930. gnh-120889

Stražar Jožefa, Gostičeva 37, Radomlje,
osebno izkaznico, št. 489886. gnl-120910

Strgar Sonja, Kokarje 50, Nazarje, osebno
izkaznico, št. 853775. gnz-121446

Strmšek Marijan, Zasavci 3, Miklavž na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 715110.
gnx-120923

Sužnjević Vesna, Ulica Iga Grudna 5, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 83836.
gne-120967
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Šedivy Marko, Grbinska cesta 46, Litija,
osebno izkaznico, št. 1299457. gnx-121098

Šeško Dejan, Ragovska ulica 14, Maribor,
osebno izkaznico, št. 408127. gnl-121010

Šetina Tina, Cesta v Staje 41, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1520764. gny-120872

Škrabl Nina, Na otok 28, Kamnica, osebno
izkaznico, št. 1465213. gnu-121176

Šmit Karlo, Ceste 54, Rogatec, osebno iz-
kaznico, št. 883156. gnd-121018

Šorn Veronika, Hermana Potočnika 41,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1432135.
gnf-121041

Šraj Nina, Cankarjeva 19, Maribor, osebno
izkaznico, št. 358547. gnh-121264

Štimec Dore, Gor. Podboršt 7, Mirna Peč,
osebno izkaznico, št. 252169. gnh-121289

Šuler Miroslava, Legen 137, Šmartno pri
Slov.Gradcu, osebno izkaznico, št. 254929.
gne-120917

Švagelj Gabrovec Vlasta, Plečnikova 1, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 395573.
gnj-121187

Tadel Aleš, Loka 33, Tržič, osebno izkazni-
co, št. 1266592. gne-121267

Tapeiner Nadja, Ljubljanska 7/b, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1282895. gnc-120819

Ternik Štefan, Škerbotova 9, Ruše, osebno
izkaznico, št. 1529287. gnb-120895

Tihelj Marko, Zaloška cesta 133, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1016964. gno-121257

Tomšič Marijan, Ulica bratov Novak 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 335333.
gnk-121436

Tovrljan Andreja, Goriška cesta 61, Velenje,
osebno izkaznico, št. 547216. gnz-121121

Turk Ana, Kejuhova 36, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 394223. gnw-121099

Turšič Stane, Staretova ulica 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1017105. gnm-121159

Uderman Branko, Log 18/a, Kranjska Go-
ra, osebno izkaznico, št. 1157591.
gnh-121139

Uršič Iskra, Ulica stare pravde 47, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 267446.
gnh-121293

Valant Marjan, Škapinova 1, Celje, osebno
izkaznico, št. 217755. gnl-121435

Vardjan Milan, Trata IX/2, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 852237. gnk-121011

Veg Natalia, Babinci 69, Ljutomer, osebno
izkaznico, št. 974932. gnp-121281

Vereš Stanislav, Bakovci, Ribiška 2, Mur-
ska Sobota, osebno izkaznico, št. 860820.
gne-121146

Verhovnik Romana, Meškova 5, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 1168537.
gnz-121296

Vesel Jožica, Ul. Hermana Potočnika 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 987340.
gnu-121251

Vidmar Alojzij, Tugomerjeva 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 37297. gni-121163

Vidmar Uroš, Cesta padlih borcev 16/b,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 12387.
gnn-121008

Vidovič Urban, Loka 1, Starše, osebno iz-
kaznico, št. 111879. gnw-120899

Virant Ana, Puhova 3, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 257483. gnh-121189

Vodišek Marija, Kogojeva 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 497464. gnu-121101

Vreča Ivana, Plešičeva 47, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 398847. gnc-121119

Vrtačnik Ana, Bakovniška 1, Kamnik, oseb-
no izkaznico, št. 188490. gnc-121419

Vuković Nina, Trebušakova 6, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, št. 739595.
gnw-121399

Weiss Marija, Clevelandska cesta 23, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 447992.
gnj-121262

Zakonjšek Ana, Vodnikova 2, Žalec, oseb-
no izkaznico, št. 296864. gny-121126

Zdravković Branko, Smerinje 2, Kranjska
Gora, osebno izkaznico, št. 213721.
gnn-121058

Zimmermann Janez, Senčna pot 21, Porto-
rož – Portorose, osebno izkaznico, št. 23429.
gni-120913

Zupan Matic, Drovska vas 12, Begunje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 1369230.
gng-120915

Zupanc Janko, Kersnikova 1, Velenje, oseb-
no izkaznico, št. 1324456. gnm-120884

Zupančič Kristina, Črešnjice 25, Otočec,
osebno izkaznico, št. 775222. gnz-120896

Zupančič Martina, Turje 45, Dol pri Hrastni-
ku, osebno izkaznico, št. 1491362.
gnb-121295

Zver Štefan, Bratonci 75, Beltinci, osebno
izkaznico, št. 1378208. gnd-121418

Žagar Tone, Livold 26/A, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 000835981. gnn-121283

Žagar Viljem, Dunajska cesta 113, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1578759.
gnf-120816

Želimorski Velimir, Ulica prvih žrtev 34, Mi-
klavž na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 795913. gnj-120966

Žorga Sonja, Poljanski nasip 26, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1571838. gnl-121060

Vozniška dovoljenja

Agrež Domen, Cesta Dušana Kvedra 2, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1246313. gnr-121029

Ahačič Pavel, Cankarjeva 22, Tržič, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 1304697,
reg. št. 614, izdala UE Tržič. gne-120867

Ajdič Aleš, Preglov trg 6, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1565296, reg.
št. 247842, izdala UE Ljubljana. gnv-121075

Ambrožič Miha, Krakovski nasip 24, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1367188, reg. št. 234519, izdala UE Ljublja-
na. gns-120978

Ambruš Stanka, Globoko 70/c, Globoko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12732.
gne-120942

Amon Greta, Olimlje 24, Podčetrtek, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 7217, izda-
la UE Šmarje pri Jelšah. gny-121372

Arh Jure, Tržaška cesta 47, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1524704, reg.
št. 246516, izdala UE Ljubljana. gnb-121095

Bajec Valter, Pod kostanji 18, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1357414, reg.
št. 19045. gnu-121026

Bajranovski Bajram, Izletniška pot 21, Ko-
per – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 44746. gnz-121221

Baznik Tomaž Jaka, Praprotnikova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1525298, reg. št. 161967, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-121046

Bečkanović Denis, Likozarjeva 25, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A – 50km/h BGH, št.
S 1412105, reg. št. 52865, izdala UE Kranj.
gnu-121451

Bedenik Srečko, Ptujska gora 107, Ptujska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
788557, reg. št. 20662, izdala UE Ptuj.
gng-120840

Begić Emil, Jakčeva ulica 8, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1002986,
reg. št. 179371, izdala UE Ljubljana.
gni-121038

Benčić Lijana, Senožeče 104/m, Senože-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 242, iz-
dala UE Sežana. gnk-120961

Bernard Srečko, Davča 58, Železniki, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg.
št. 5088, izdala UE Škofja Loka. gnt-120927

Beškovnik Zdenko, Čečovje 41/c, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEGH, reg. št. 12398, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnm-120938

Bizjak Barbara, Žigoni 63, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 33490, izdala
UE Nova Gorica. gns-121232

Bohak Vinko, Visole 74, Slovenska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. BCDFGH, št. S
1578966, reg. št. 880, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnh-121364

Brataševec Andrejka, Vinka Vodopivca
103/c, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 33465, izdala UE Nova Gorica.
gnm-121359

Bratuž Ervin, Brunov drevored 15, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 192365, izdala UE
Tolmin. gni-120838

Breznik Simona, Borova vas 31, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1471859,
reg. št. 90028, izdala UE Maribor.
gnd-120968

Brežnjak Andrej, Kočevska cesta 1, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1434375, reg. št. 218938, izdala UE Ljublja-
na. gnp-121456

Centrih Peter, Koroška 31/b, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 763526,
reg. št. 18698, izdala UE Velenje. gny-121022

Cesnik Luka, Ob plantaži 31, Limbuš, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1290277, reg.
št. 113786, izdala UE Maribor. gnm-121109

Čeledin Urška, Gradišče nad Pijavo Gorico
146/a, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1597212, reg. št. 256356, izdala
UE Ljubljana. gnl-121235

Čimžar David, Na griču 22, Brežice, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17330, izda-
la UE Brežice. gne-121192

Dimic Iztok, Presetnikova ulica 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1104660, reg. št. 116602, izdala UE Ljublja-
na. gny-121397

Dobršek Damjan, Cesta 4. julija 48, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 14336.
gnn-121133

Dolenc Irena, Cesta na Rižano 13, Pobegi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30085.
gnn-120958

Ewtalburg Synteer Nikola, Dane pri Sežani
121, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16030, izdala UE Sežana. gnh-121464

Ficko Srečko, Zbigovci 48/a, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 11007, izdala UE Gornja Radgona.
gnp-121356

Furjan Daniel, Kardeljeva 51, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 108736,
izdala UE Maribor. m 668

Gashi Bafti, Suva Reka, Mohllane, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13143, izdala
UE Vrhnika. gns-121403

Gec Rado, Križ 150, Sežana, vozniško do-
voljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 7807, izdala
UE Sežana. gnj-120837

Girandon Aleksander, Polje, Cesta VI/2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1706258, reg. št. 254955, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-121088
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Golob Erika, Bevkova ulica 4, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. A – 50km/h BGH,
reg. št. 10891, izdala UE Ajdovščina.
gnw-120928

Goričanec Petra, Kržišnikova ulica 4, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1617577, reg. št. 256767, izdala UE Ljublja-
na. gnw-121449

Gorše Jurij, Hrast 1/d, Vinica, vozniško do-
voljenje, kat. BFGH, reg. št. 5781, izdala UE
Črnomelj. gns-121303

Gradišar Peter, Prešernova 25, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8813,
izdala UE Ribnica. gnl-121360

Grauf Andrej, Trebinjska ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1587236,
reg. št. 249413, izdala UE Ljubljana.
gnc-121244

Guberac Lovro, Cesta na Markovec 17, Ko-
per – Capodistria, vozniško dovoljenje, reg.
št. 17687, izdala UE Koper. gns-120882

Haddad Frank, Hacquetova ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1043732, reg. št. 202527, izdala UE Ljublja-
na. gnt-121402

Harbaš Edo, Frankovo naslje 151, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 21502, izdala UE Škofja Loka. gnn-121458

Harter Rajko, Šolska ulica 10, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8948, izdala UE Slovenj Gradec.
gnt-121352

Hodžar Jožef, Dobriša vas 74, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABF, št. S 180583,
izdala UE Žalec. gnc-121444

Hrovat Anton, Rimska cesta 1, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 2639, izdala
UE Trebnje. gnj-120962

Iršič Ludvik, Dobrova 54, Zreče, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 218.
gnq-120830

Jakopin Marija, Pri Unionu 38, Kočevje,
vozniško dovoljenje, reg. št. 4125.
gnh-120964

Jamnik Mateja, Lesno Brdo 60, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7306,
izdala UE Vrhnika. gne-121242

Jandl Olga, Tomšičeva ulica 4, Lendava –
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 4070, izdala UE Lendava. gnt-120877

Javernik Ivan, Zgornja Bistrica 116, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCF,
reg. št. 3027, izdala UE Slovenska Bistrica.
gno-120832

Javornik Branimir, Ptujska cesta 48/a, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
718318, reg. št. 4495, izdala UE Maribor.
gnu-120876

Jemc Frančiška, Črtomirova 1, Bled, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 393330, reg.
št. 8929. gns-121078

Jerebic Alojz, Lipovci 214, Beltinci, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 12674. gno-121082

Jesenovec David, Sv. Duh 167, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 23465, izdala UE Škofja Loka. gnv-121100

Jordan Branko, Grajska 14, Kostanjevica
na Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17472, izdala UE Krško. gng-120940

Jovičevič Peter, Krivec 14, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. A – 50km/h BGH, št. S
1719117, reg. št. 256398, izdala UE Ljublja-
na. gne-121467

Juriša Mario, Stantetova 30, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S1142743, reg.
št. 3968, izdala UE Ruše. gnp-121306

Kastelic Dejan, Brodarska ulica 15, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 594201,
izdala UE Litija. gns-121228

Kavčič Marjetka, Preserje 797a, Branik,
vozniško dovoljenje, kat. BGFH, reg.
št. 37892. gnt-121302

Klopčič Miroslav, Cesta 4. julija 62/b, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 21364, izdala UE Krško. gnz-121271

Kobal Andrej, Bevkova ulica 4, Vipava, voz-
niško dovoljenje, kat. A- 50km/h BGH, reg.
št. 16213, izdala UE Ajdovščina. gnm-120909

Kočnik Marija, Slatina 16, Šmartno ob Pa-
ki, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1557766, reg. št. 25688, izdala UE Velenje.
gng-121319

Kokalj Neža, Kropa 89, Kropa, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1448785, reg.
št. 20469. gnb-121370

Kokol Štefan, Krčevina 78, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 1621252.
gne-121217

Kolar Dejan, Male Dole 76, Vojnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 50493.
gns-121378

Kološa Lucian, Dankovci 3, Mačkovci, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 29222. gnv-121225

Konrad Manica, Zg. Duplek 90/f, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
494826, reg. št. 43239, izdala UE Maribor.
gnv-121400

Kos Igor, Spodnja Javoršica 16, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1219466,
reg. št. 32661, izdala UE Domžale. gnb-121045

Kovač Dimc Polonca, Primožičeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1525921, reg. št. 201955, izdala UE Ljublja-
na. gnl-121460

Kovač Jože, Apače 67/a, Apače, vozniško
dovoljenje, kat. GH, reg. št. 15101, izdala UE
Gornja Radgona. gnn-121208

Krajnc Bojan, Lisce 36, Celje, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1399650, reg.
št. 46458. gne-120892

Kramberger Albina, Zg. Hoče 48, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 441985,
reg. št. 85362, izdala UE Maribor.
gnc-120969

Kramberger Dragica, Trubarjeva ulica 1,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 7527, izdala UE Gornja Radgo-
na. gnv-121200

Kramberger Nataša, Jurovski Dol 7, Jurov-
ski Dol, vozniško dovoljenje, št. S 1619225,
izdala UE Lenart. gno-121086

Kranjec Franc, Matija Gubca 6/a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 4229.
gnu-121351

Kržič Bojan, Cesta Krimskega odreda 25,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14338, izdala UE Vrhnika. gnx-120898

Kuder Ingrid, Cesta 9. avgusta 107, Zagor-
je ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BEH, št. S
125578, izdala UE Zagorje. gnm-121009

Kuprešek Jovan, Frankovo naselje 42, Ško-
fja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 28610, izdala UE Škofja Loka. gni-121417

Kuštrin Ljubo, Cerej 18, Ankaran – Ankara-
no, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
133558. gny-121222

Kvas Boštjan, Škocjan 15, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001321979, reg.
št. 34202, izdala UE Domžale. gnt-121127

Lajh Primož, Breg pri Borovnici 61, Borov-
nica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7343,
izdala UE Vrhnika. gnx-121173

Langus Katarina, Planinska pot 34, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 968275,
izdala UE 8570. gnf-120974

Lapajnar Jožica, Sora 57, Medvode, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 483645, reg.
št. 194892, izdala UE Ljubljana. gnt-121377

Lever Elizabeta, Sečovlje 1/d, Sečovlje –
Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12848, izdala UE Piran. gng-121390

Logar Damjana, Trnovska ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
631718, reg. št. 93420, izdala UE Ljubljana.
gnb-121470

Lončar Saša, Na tratah 15/a, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGHI, reg. št. 47396, iz-
dala UE Ptuj. gno-121211

Lukan Anton, Na vasi 22, Rakek, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 691680, reg.
št. 200, izdala UE Cerknica. gnh-120839

Lukan Brigita, Ob Krki 11, Straža, vozniško
dovoljenje, reg. št. 24327. gny-121072

Malovrh David, Cesta na Vrhovce 67, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1025625, reg. št. 191454, izdala UE Ljublja-
na. gni-121463

Marolt Matic, Cikava 33, Grosuplje, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1653693, reg.
št. 24594, izdala UE Grosuplje. gnx-120873

Mesec Miha, Stara Vrhnika 160, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 7926, izdala UE Vrhnika. gnd-120993

Mikelj Antonija, Zoisova 5, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 272520, reg.
št. 21211, izdala UE Kranj. gnw-121224

Miklošič Bojan, Gorkičeva ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1799291, reg. št. 148549, izdala UE Ljublja-
na. gnt-120852

Milač Miloš, Zgornje Pirniče 5, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1212759, reg. št. 184443, izdala UE Ljublja-
na. gnc-121044

Milošević Ljubomir, Javornik 62, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11442, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnu-120826

Mišović Božo, Preglov trg 3, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 850624, reg.
št. 104205, izdala UE Ljubljana. gno-121407

Mitrović Luka, Kale 15/a, Šempeter v Sa-
vinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1218314, izdala UE Žalec. gnz-120821

Mohorčič Damjana, Preglov trg 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1487891, reg. št. 222809, izdala UE Ljublja-
na. gnw-121274

Muller Zmagoslav, Vrazova ulica 13, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000908345, reg. št. 000040530, izdala UE
Maribor. gng-121265

Murn Stanko, Repnje 8, Vodice, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1614397, reg.
št. 104176, izdala UE Ljubljana. gnk-120986

Nabernik Sabina, Dobrije 1/a, Ravne na
Koroškem, preklic duplikata vozniškega dovo-
ljenja, reg. št. 16559. gnf-121066

Nahtigal Stanko, Farčnikova kolonija 80, Za-
gorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1243254, izdala UE Zagorje. gnm-121459

Naraglav Aleš, Snebersko nabrežje 67,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1216115, reg. št. 222508, izdala UE Ljublja-
na. gnf-121266

Nišori Adem, Betajnova 38/b, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 16677,
izdala UE Vrhnika. gne-121117

Novak Tomaž, Sokolska ulica 6, Mirna, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1227360, iz-
dala UE Trebnje. gnp-121381

Obid Marinšek Tanja, Poklukarjeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
100632, reg. št. 209305. gnl-121410

Omerzu Jože, Zbilje 7/s, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 484082,
reg. št. 117874, izdala UE Ljubljana.
gnd-121093
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Osterman Alen, Trg zbora odposlancev 48,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. A do 125,
GH, reg. št. 12061, izdala UE Kočevje.
gnk-121111

Osterman Matej, Ulica padlih borcev 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1365494, reg. št. 231985, izdala UE Ljublja-
na. gnn-120908

Ostojič Dalibor, Tuga Vidmarja 12, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1078817,
reg. št. 46431, izdala UE Kranj. gnd-120843

Pazlar Majda, Poljšica 20, Zgornje Gorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1126096,
reg. št. 22346. gnk-121311

Peršič Dejan, Agrokombinatska cesta 6/d,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285153, reg. št. 228042, izdala UE Ljublja-
na. gnq-121205

Plesničar Marija, Ul. M. Štrukelj 42, Sol-
kan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1750, izdala UE Nova Gorica. gnn-121358

Pleterski Franc, Koželjskega 7, Velenje,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 51/2003. gng-121015

Pogačar Darja, Podgorje 54/a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 19521,
izdala UE Kamnik. gni-121413

Prodnik Robert, Tuga Vidmarja 8, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1401737,
reg. št. 52837, izdala UE Kranj. gnw-121074

Prosenc Darjan, Iga vas 31/a, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1345060, reg. št. 9721, izdala UE Cerknica.
gng-121215

Puhek Matjaž, Kunaverjeva ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1368869, reg. št. 207569, izdala UE Ljublja-
na. gns-121028

Pungartnik Miroslav, Legen 68, Šmartno pri
Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11952, izdala UE Slovenj Gradec.
gnl-121210

Pušelja Bojana, Pod kostanji 12, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1445985,
reg. št. 14255. gne-121017

Pužem Žiga, Krakovo 40, Naklo, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1512172, reg.
št. 54558, izdala UE Kranj. gnc-121169

Rak Kristian, Plevančeva ulica 31, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1189440, reg. št. 219727, izdala UE Ljublja-
na. gng-121040

Rat Milena, Prvomajska 5, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S 442532,
reg. št. 57736, izdala UE Maribor. gnn-121308

Ravnikar Vitomir, Porabska ulica 2, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6907, izdala UE Gornja Radgona.
gny-120822

Rečnik Leonida, Ulica Štravhovih 39, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1290297, reg. št. 115613, izdala UE Maribor.
gnn-121108

Regovc Vilma, Belska cesta 48, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 420694,
reg. št. 22867, izdala UE Kranj. gnm-120959

Retel Anton, Občice 6, Dolenjske Toplice,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg.
št. 23632, izdala UE Novo mesto. gnx-121423

Rijavec Robert, Trnovo 63/a, Trnovo pri Go-
rici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 33825, izdala UE Nova Gorica. gng-121365

Robida Matjaž, Vrbovec 39, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 892576, reg.
št. 174431, izdala UE Ljubljana. gnh-121164

Rodeš Marija, Rašiška ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 597753,
reg. št. 102253, izdala UE Ljubljana.
gnx-121373

Rogelja Maja, Travniška ulica 8, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15052,
izdala UE Sežana. gnk-121361

Romih Danilo, Vrtna 23, Štore, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 746159, reg.
št. 32109. gny-121147

Rozman Božica, Slavka Gruma 60, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 40276, izdala UE Novo mesto. gnl-120960

Saftić Arsen, Ljubljanska cesta 11, Kočev-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11008,
izdala UE Kočevje. gns-120878

Selič Mitja, Cesta na Ostrožno 9, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 986395,
reg. št. 40188. gnr-120904

Seničar Peter, Lobetova 26, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4604,
izdala UE Novo mesto. gnf-121241

Sever Ivanka, Male Lipljene 2, Turjak, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 962633,
reg. št. 6545. gnl-121035

Sikošek Jure, Beblerjev trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1191972,
reg. št. 185061, izdala UE Ljubljana.
gnh-121039

Simonič Mojca, Gosposvetska cesta 16,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1444422, reg. št. 119091, izdala UE Maribor.
gnp-121056

Sinrajh Drago, Kovaška cesta 112, Lovrenc
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001142717, reg. št. 2632, izdala UE Ru-
še. m-664

Sirše Vincenc, Cesta na Roje 7, Šempeter
v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 209328, izdala UE Šempeter v
Savinjski dolini. gnj-121312

Skuhala Marija, Drevoredna ulica 5, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 2125, izdala UE Ruše. m 669

Sprinčnik Tadeja, Poljče 4, Begunje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1348647, reg. št. 26792. gnf-121220

Srebot Ana, Zagrad 23/c, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1382882, reg.
št. 46827. gnb-120970

Srnko Marija, Mihovce 25, Cirkovce, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1039531, reg.
št. 36257, izdala UE Ptuj. gnr-121354

Strlič Rok, Novo polje, Cesta I/42, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1716077, reg. št. 249353, izdala UE Ljublja-
na. gnn-121212

Strmšek Marijan, Zasavci 3, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 3784. gno-120857

Svetlik Urška, Ivanke Ferjančič 4, Idrija, voz-
niško dovoljenje, št. S 430859, reg. št. 9654.
gny-121447

Šarkanj Samanta, Sotina 102, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 40220.
gnd-121368

Šedivy Marko, Grbinska cesta 46, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1629748, izdala UE Litija. gny-121097

Šega Miran, Žabljek 16, Laporje, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1813329, reg.
št. 7997. gnp-120956

Šiara Matjaž, Na griču 4, Izola – Isola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7263, iz-
dala UE Izola. gng-121069

Šimenc Gregor, Češnjevek 10, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1634836, reg. št. 56841, izdala UE
Kranj. gnm-121438

Šipek Robert, Ob suhi 19, Ravne na Koro-
škem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12437, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnw-121199

Škvarč Drago, Mihalovec 31, Dobova, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 7727,
izdala UE Brežice. gnh-121214

Šorn Veronika, Hermana Potočnika 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193371, reg. št. 189797, izdala UE Ljublja-
na. gne-121042

Špringer Bojan, Gaj 8, Straža, vozniško do-
voljenje, kat. BCFGH, reg. št. 23690.
gns-120828

Štampe Rudolf, Kraigherjeva 7, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
621006, reg. št. 3188. gnb-121145

Štiberc Mašenka, Kraigherjeva 33, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37668, iz-
dala UE Ptuj. gno-120957

Tihelj Marko, Zaloška cesta 133, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1565018, reg. št. 241555, izdala UE Ljublja-
na. gnn-121258

Tomšič Robert, Rožna ulica 8, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 13542.
gnt-120906

Tovrljan Andreja, Goriška cesta 61, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h,
BGH, št. S 1735221, reg. št. 27946, izdala
UE Velenje. gnf-121120

Tozon Mirjam, Frankovo naselje 164, Ško-
fja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 29094, izdala UE Škofja Loka. gnh-121239

Tratnik Marjetka, Tirosek 64, Gornji grad,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 10527,
izdala UE Mozirje. gne-121317

Trifunović Dragica, Mačkovci 16, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000700695, reg. št. 19932, izdala UE Dom-
žale. gnk-121186

Trožić Sabid, Polje, Cesta VIII/2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1759324, reg. št. 255644, izdala UE Ljublja-
na. gnz-121471

Tufek Ahmet, Petkovškova ulica 8, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg.
št. 93774, izdala UE Ljubljana. gnf-121166

Turšič Stane, Staretova ulica 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1775323, reg. št. 40354, izdala UE Ljubljana.
gnn-121158

Uršič Iskra, Ul. stare pravde 47, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10330, izdala UE Novo mesto. gnt-121231

Vasiljevič Peter, Trnovlje 10/a, Nova Cer-
kev, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 38484. gnm-120963

Vaupotič Rudolf, Petrovičeva 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1378689,
reg. št. 107816, izdala UE Maribor.
gnr-121429

Vidmar Nataša, Straža 16, Šentrupert, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1478068, izda-
la UE Trebnje. gnn-121083

Vidmar Uroš, Cesta padlih borcev 16/b,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg.
št. 4380, izdala UE Hrastnik. gnb-120845

Viher Natalija, Sladki vrh 5/č, Sladki Vrh,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1310997,
reg. št. 2955. m 667

Zajec Marija, Podpeč 16, Preserje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 891453, reg.
št. 000108028, izdala UE Ljubljana.
gnl-121385

Zdravkovič Branko, Smerinje 2, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
96647, izdala UE Jesenice. gnx-121073

Zemljič Franc, Stara cesta 45, Hoče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1240232, reg.
št. 114065, izdala UE Maribor. gnj-120887

Zupančič Gorazd, Trdinova ulica 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
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1367831, reg. št. 234629, izdala UE Ljublja-
na. gnj-121462

Zupanič Ivan, Skorba 15, Ptuj, vozniško do-
voljenje, kat. BCEFHG, reg. št. 5642, izdala
UE Ptuj. gnp-120939

Žagar Viljem, Dunajska cesta 113, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1749383, reg. št. 219894, izdala UE Ljublja-
na. gng-120815

Žgajner Marjan, Leskovec 24, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1770510, reg. št. 11008. gnb-121420

Žnidarič Janez, Gorišnica 68, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1693246, reg. št. 16163, izdala UE Ptuj.
gnn-120858

Žnidaršič Tanja, Hrvatski trg 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1525578,
reg. št. 246856, izdala UE Ljubljana.
gno-121382

Zavarovalne police

Belinc Boštjan, CKŽ 48, Krško, zavaroval-
no polico, št. AO 530338, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnu-121226

Forjan Pavel, Gubčeva ulica 8/b, Logatec,
zavarovalno polico, št. AO 501546, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnc-120869

Furel Dejan, Slovenja vas 40, Ptuj, zavaro-
valno polico, št. 00101546677, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnp-121081

Glušič Eva, Janka Vrabiča 40, Velenje, za-
varovalno polico, št. 443862, izdala zavaroval-
nica Slovenica. gnw-120849

Golob Anja, Hajdoše 90, Hajdina, zavaro-
valno polico, št. AO 00101 553145, izdala za-
varovalnica Slovenica. m-655

Gomboc Natalija, Mokrška ulica 31/a, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. AO 513278, izda-
la zavarovalnica Slovenica d.d. gni-121013

Gorše Bojan, Vrečarjeva ulica 29, Škoflji-
ca, zavarovalno polico, št. AO 491808, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnj-121012

Gorše Boris, Kočevje 5/a, Črnomelj, zava-
rovalno polico, št. 909851, izdala zavarovalni-
ca Tilia d.d. gns-120953

Grden Marko, Tržaška cesta 434/a, Brez-
ovica pri Ljubljani, zavarovalno polico,
št. 811181, izdala zavarovalnica Tilia.
gng-121240

Halilović Osman, Koželjskega 3, Velenje,
zavarovalno polico, št. AO 549765.
gnx-121298

Jeršin Jožef, Smrjenška 15, Škofljica, zava-
rovalno polico, št. 101522283, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnn-121233

Klemen Vidic, Ljubljanska 91, Domžale, za-
varovalno polico, št. 00101503204, izdala za-
varovalnica Slovenica. gni-121363

Krošelj Kamil, NHM 10, Sevnica, zavaroval-
no polico, št. 577442, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gnf-121366

Lovrenčič Ladislav, Javornik 24, Ravne na
Koroškem, zavarovalno polico,
št. 00101467714, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gns-121328

Miklošič Bojan, Gorkičeva ulica 8, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 974325, izdala za-
varovalnica Tilia. gnr-120854

Okiljevič Zorka, Frankovo naselje 68, Ško-
fja Loka, zavarovalno polico, št. AO št. 601538,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnq-121230

Ostanek Marjan, Viniška cesta 45, Črno-
melj, zavarovalno polico, št. 101503548, izda-
la zavarovalnica Slovenica d.d.. gnl-120835

Rajčić Jožefa, Glinškova ploščad 21, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. AK 00001183873
in AO 00101553883, izdala zavarovalnica Slo-
venica d.d. gnu-120976

Roglšek Srečko, Topolšica 161, Topolšica,
zavarovalno polico, št. 512190, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnb-121445

Slak Andrej, Dobrava 27, Dobrnič, zavaro-
valno polico, št. 947000, izdala zavarovalnica
Tilia d.d. Novo mesto. gnm-121063

Stojančić Stanko, Trg borcev 13, Dol pri
Hrastniku, zavarovalno polico, št. 504000, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d. gnq-120955

Štrukelj Ciril, Sadež 29, Črnomelj, zavaro-
valno polico, št. 0958291, izdala zavarovalnica
Tilia d.d Novo mesto. gne-121067

Vehar Franc, Dolenji vrh 3, Dobrnič, zava-
rovalno polico, št. 912465, izdala zavarovalni-
ca Tilia d.d. Novo mesto. gnj-121062

Žele Diana, Pod Primožem 20/B, Pivka,
zavarovalno polico, št. AO št. 1141506, izdala
zavarovalnica Adriatic. gnx-121223

Spričevala

Adamič Golič Aleksandra, Bratov Gerjevi-
čev 52, Dobova, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje naravoslovno matematične šole v Bre-
žicah, izdano leta 1988, 1989, izdano na ime
Boh Aleksandra. gnc-121019

Adamič Golič Aleksandra, Ulica bratov
Gerlovičev 52, Dobova, spričevalo 3. letnika
Srednje ekonomske, naravoslovne, matema-
tične in pedagoške šole Brežice, izdano leta
1990, izdano na ime Boh Aleksandra.
gnf-121070

Antolin Gabriela, Vosek 17/c, Pernica, spri-
čevalo o zaključnem izpitu in spričevalo od 1
do 4. letnika srednje šolskega centra teh. ped.
usmeritve, izdano leta 1980-1983, izdano na
ime Antolin Gabriela. m- 660

Bašić Goran, Moravska b.b., BIH, diplomo
Srednje gradbene šole Ivan Kavčič v Ljubljani.
gnh-120864

Bilobrk Katarina, Tomšičeva 41, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. letnika Frizerske šole Ma-
ribor, smer frizer. gnb-120945

Bizjak Nina, Marxova 35, Piran – Pirano,
diplomo Srednje šole za farmacijo in zdravstvo
v Ljubljani, št. 34/92, izdana leta 1992.
gnq-120905

Bohorč Anica, Mrčna sela 32, Koprivnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstil-
ne šole Maribor, št. 221/I:K-934, izdano
24. 6. 1991. gnf-121141

Bojić Bojan, Čanžekova 48, Ljubljana, spri-
čevalo 1. letnika SŠTSŠ Šiška, izdano leta
2001. gnl-120935

Bolčina Mojca, Žapuže 83, Ajdovščina, po-
trdilo o strokovnem izpitu za poklic višji zdrav-
stveni tehnik – fizioterapevt, št. 132/A-464/
86, izdano 24. 11. 1986 pri Ministrstvu za zdra-
vje na ime Renar Mojca. gnh-121064

Čebron Anamarija, Preserje 81, Branik, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Zdravstvene šole
Nova Gorica, št. 422. gny-120847

Čekon Igor, Dovže 3/a, Mislinja, spričevalo
3. letnika Strojne šole Velenje – avtomehanik.
gnz-120846

Černe Sara, Martinuči 4/a, Renče, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje šole Veno Pi-
lon Ajdovščina, izdano leta 2000. gnr-120954

Česnik Sebastjan, Palčje 54, Pivka, maturi-
tetno spričevalo Srednje tehnične in naravo-
slovne šole Postojna, izdano leta 1992.
gny-121047

Delač Nataša, Prijateljev trg 1, Ribnica na
Pohorju, spričevalo o končani OŠ F. Prešerna
Ribnica. gnc-121219

Dolenšek Boštjan, Trebušakova 2, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika SGGEŠ v Ljubljani,
izdano leta 2001. gnu-121030

Friškovec Valerija, Paka 6/a, Vitanje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne PTT šole v
Ljubljani, št. 235/78, izdano 16. 2. 1978.
gnx-120823

Gavrič Andrija, Levčeva ulica 14, Mengeš,
diplomo Srednje šole tehničnih strok in ose-
bnih storitev v Ljubljani, izdana leta 1998.
gnu-120930

Glavač Jožef, Melinci 133/c, Beltinci, spri-
čevalo Srednje kmetijske šole Rakičan, izdano
leta 1981. gnm-120834

Golavšek Boris, Lopata 35, Celje, diplomo
št. 760 in spričevalo 3. in 4. letnika SKSMŠ
Štore. gnw-120949

Golmajer Jaklič Sabina, Podljubelj 3, Tržič,
spričevalo Gimnazije Kranj, št. 53t., izdano le-
ta 1982. gnj-121362

Gomzi Brina, Kidričevo naselje 2, Radenci,
indeks, št. 20201105, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gne-120992

Grošelj Tatjana, Graška cesta 24, Litija, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje aranžerske
šole, izdano leta 1991, izdano na ime Stoiljko-
vić Tatjana. gne-120842

Guzej Dejan, Dole 23, Šentjur, spričevalo
od 1 – 8 razreda OŠ Franjo Malgaja Šentjur.
gnf-121441

Habijanič Darko, Petkova 25, Ljubljana-Čr-
nuče, diplomo SŠTS Litostroj, izdana leta
1998. gnt-121327

Hafner Boris, Trnje 17, Škofja Loka, spriče-
valo o končani OŠ Petra Kavčiča Škofja Loka.
gnl-121085

Jakac Gregor, Mariborska cesta 33, Rače,
spričevalo 3.letnika SERŠ, izdano leta 2001,
izdano na ime Jakac Gregor. m 657

Jazbec Marko, Glavni trg 33, Sevnica, in-
deks, št. 25006480, izdala Fakulteta za arhi-
tekturo v Ljubljani. gnr-121454

Jerina Alenka, Kamnik pod Krimom 7, Pre-
serje, spričevalo o končani OŠ Preserje, izda-
no leta 1984, izdano na ime Mahne Alenka.
gnc-121469

Jordan Drago, Srebrniče 18, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne avto-
mehanične šole v Novem mestu, izdano leta
1965. gnk-120861

Kavčič Damjana, Šentjošt nad Horjulom 60,
Horjul, spričevalo o zaključnem izpitu SŠTP v
Ljubljani, izdano leta 1986, izdano na ime Set-
ničar Damjana. gnt-121102

Kavčnik Pavlina, Partizanska ulica 21i, Šen-
čur, indeks, št. 11020408, izdala Visoka šola
za zdravstvo v Ljubljani. gny-121247

Kerin Andrej, Draženci 37, Ptuj, spričevalo
SŠC Ptuj. gnq-121355

Koprivc Emil, Orečje 30, Ptuj, diplomo
Srednje tehnične šole Ptuj, izdana leta 1987.
gni-121213

Korpar Uroš, Trubarjeva ulica 26/a, Mari-
bor, spričevalo od I. do VII. razreda OŠ Bojan
Ilich Maribor., izdano leta 1996-2002, izdano
na ime Korpar Uroš. m-675

Kukol Nataša, Grlinci 5, Juršinci, spričeva-
lo o končani OŠ Veržej, izdano leta 2000.
gnm-121209

Ličina Enis, Jakopičeva ulica 28, Kamnik,
spričevalo o končani OŠ Frana Albrehta v Kam-
niku. gnv-121050

Ljubič Levstek Mateja, Gubčeva ulica 14,
Trebnje, maturitetno spričevalo Gimnazije No-
vo mesto, izdano leta 1981, izdano na ime Lju-
bič Mateja. gni-120988
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Lorger Karel, Senovica 37, Šmarje pri Jel-
šah, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Šentjur. gnt-120827

Lovšin Roman, Nemška vas 12, Ribnica na
Pohorju, maturitetno spričevalo in spričevalo 3.
in 4. letnika SGLŠ, izdano leta 1983 in 1984.
gnm-121234

Majerle Irena, Tušev dol 11, Črnomelj, in-
deks Srednje ekonomske šole v Novem me-
stu, izdan leta 1986 na ime Vidmar Irena.
gnt-120952

Marović Ivan, Matija Gubca 100, 33404
Špišič Bukovica, diplomo Srednje tehniške šo-
le v Celju – Gradbena usmeritev, št. 15, izdana
leta 1983. gnn-120933

Milosavljevič Ane, Dolnja Košana 7, Koša-
na, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske in
družbolslovne šole v Kopru – smer trgovec,
izdano leta 1998, izdano na ime Lovrinovič Ane.
gnw-121299

Mohorko Janez, Cesta v hrib 7, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 1.
in 3. letnika Elektrotehnične šole v Ljubljani –
šibki tok, izdano leta 1978, 1980 in 1982.
gns-121128

Muratović Samel, Kranjska cesta 3/c, Kam-
nik, spričevalo o zaključnem izpitu CPI v Ljub-
ljani, izdano leta 2001. gnu-121051

Nabernik Sabina, Dobrije 1/a, Ravne na
Koroškem, indeks, št. 32004672, izdala Na-
ravoslovna tehnična fakulteta. gng-121065

Naumovska Maja, Krožna cesta 69, Koper
– Capodistria, indeks, št. 20200529, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnb-121020

Novak Sandra, Smrjene 76/a, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole, izdano leta 1991 in 1992.
gnf-120866

Ogrič Jan, Šolska 5, Spodnja Idrija, spriče-
valo 4. razreda OŠ Idrija, izdano leta 2000.
gnj-120862

Pajazetović Okica, Ižanska 106, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika ter obvestilo o uspe-
hu za 3. letnik Srednje šole tehniških Šiška.
gni-120863

Paluc Aleš, Brengova 33, Cerkvenjak, spri-
čevalo 4. letnika Srednje gradbene šole v Mari-
boru, izdano leta 2002, izdano na ime Paluc
Aleš. m 670

Pantelić Goran, Janeza Puharja 6, Kranj,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 1999/2000. gny-120947

Parabucki Marko, Puhova ulica 14, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Gimnazije Šentvid, iz-
dano leta 1996. gnz-121246

Pečuh Mira, Zagorci 79, Juršinci, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Ekonomske šole na Ptu-
ju, izdano leta 1992, izdano na ime Koprivnik
Mira. gnw-121424

Pernek Romana, Jamova cesta 48, Ljublja-
na, indeks, št. 11990267, izdala Visoka šola
za zdravstvo v Ljubljani. gnn-121191

Petrič Katja, Ažbetova ulica 7, Ljubljana,
spričevalo o plovnosti zrakoplova, št. 407, re-
gistrska oznaka S55 – DTT. gnj-121195

Petrišič Bogdan, Dednja vas 1, Pišece, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske ,
strojne in metalurške šole maribor, izdano leta
1991. gnu-120926

Petrovič Barbara, Bezjakova ulica 17, Lim-
buš, indeks, št. 6996, Višja strojna tekstilna
šola. m 661

Pivec Marjan, Na gorici 14, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne avtome-
hanske šole v Mariboru, izdano leta 1973, iz-
dano na ime Pivec Marjan. m-672

Potočnik Simon, Lenart na Lušo 22, Selca,
indeks, št. 23020084, izdala Fakulteta za stroj-
ništvo v Ljubljani. gnf-121391

Predikaka Vida, Zlatoličje 11/h, Starše, spri-
čevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole na
Ptuju, izdano leta 1983, izdano na ime Predi-
kaka Vida. gnb-121395

Pristovšek Manja, Groharjeva 6, Kamnik,
indeks, št. 61176702, Pedagoška fakulteta v
Mariboru. m-663

Rebrica Štefan, Bakovci, Soboška 35, Mur-
ska Sobota, spričevalo 4. letnika Ekonomske
šole Murska Sobota, izdano leta 1977.
gnq-121455

Rejec Tanja, Bilečanska ulica 4, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tiska in papir-
ja v Ljubljani, izdano leta 1998. gnt-121031

Renko Primož, Hotemaže 86, Preddvor, di-
plomo Gimnazije Kranj, izdana leta 1992.
gne-121442

Sadovnik Renata, Na produ 37, Prevalje,
diplomo in spričevala od 1. do 4. letnika Sred-
nje tehniške, naravoslovne in pedagoške usme-
ritve Ravne na Koroškem. gnq-121080

Saveljić Jelena, Preglov trg 10, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 2001. gni-121388

Srakar Matjaž, Tržaška cesta 14, Logatec,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole te-
hničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani,
št. 206/92, izdano leta 1992. gnz-120871

Stankič Adrijana, Parecag 111, Sečovlje –
Sicciole, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje ekonomske in družboslovne šole v Kopru,
izdano leta 2000. gnd-120943

Stružnik Gašper, Sorška 24, Kranj, preklic
indeksa, objavljenega v Ur. l. RS, št. 48/2003.
gnb-120870

Subotič Stanislava, Znojile 10, Zagorje ob
Savi, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gostinske šole Zagorje ob Savi, št. mat. lista
25, izdano leta 1981, izdano na ime Drnovšek
Stanislava. gnq-121180

Svetina Sabina, Begunje na Gorenjskem
109, Begunje na Gorenjskem, spričevalo 1.,
2. in 3. letnika Srednje kemijske šole v Ljublja-
ni, izdano leta 1985. 1986 in 1987.
gnr-121033

Špendija Jernej, Vitan 29, Ormož, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednja elekt. šola v
Mariboru, izdano leta 2000, izdano na ime
Špendija Jernej. m-673

Štancer Jasmina, Okrog 21, Ponikva, spri-
čevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. let-
nika Srednje frizerske, tekstilne in prometne
šole v Celju – smer šivilja, krojač, izdano leta
1999. gnr-121054

Tement Zdenka, Starše 89/i, Starše, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole
v Mariboru, izdano leta 1979-1980, izdano na
ime Tement Zdenka. m-656

Teodorovič Lilijana, Boračeva 48, Radenci,
diplomo SŠGT Radenci, smer natakar, izdana
leta 1984. gnc-120948

Topler Milan, Bukovska vas 43, Šentjanž,
spričevalo o končanem 3. letniku GŠC v Mari-
boru, izdano leta 1975, izdano na ime Topler
Milan. m 665

Vehar Blaž, Puštal 39/a, Škofja Loka, in-
deks, št. 31950331, izdala Fakulteta za farma-
cijo. gny-120922

Voroš Marjan, Bratonci 109, Beltinci, spri-
čevalo ŠAKC-monter vodovodnih naprav v ma-
riboru, izdano leta 1974-1977, izdano na ime
Voroš Marjan. m-662

Zdešar Simona, Ob Drobtinki 1, Notranje
Gorice, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje vzgojiteljske šo-
le in gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1993 in
1994, izdano na ime Šabec Simona.
gnl-121185

Žnidaršič Laura, Simona Jenka 9, Domža-
le, spričevalo od 1 do 3. razreda OŠ Vencelj
Perko v Domžalah. gnw-121324

Ostali preklici

Abazaj Rahman, Staretova ulica 8, Kranj,
delovno knjižico. gnv-121450

ASP d.o.o., C. J. Finžgarja 2, Jesenice,
uradno potrdilo za registracijo vozila Renault
Kangoo, št. ogrodja VF1KC08EF28738126,
ocarinjeno po KV 40640 z dne 14. 4. 2003.
gny-120972

Bah Anka, Ješovec 40, Kozje, delovno knji-
žico. gnw-120824

Batistič Zlatomir, Belje 3/A, Renče, delov-
no knjižico. gnl-121218

Berger Matjaž, Prušnikova ulica 48, Ljublja-
na-Šentvid, delovno knjižico, izdana na ime Pir-
kovič Matjaž. gnc-121344

Bertalanič Gabrijela, Sodišinci 17, Tišina, de-
lovno knjižico, reg. št. 22647, ser. št. 159707,
izdala UE Murska Sobota. gnz-121071

Bidovec Janez, Rotarjeva 2, Kranj, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/
13-241/15-91. gnp-120981

CLEANPORT d.o.o., Miklošičeva 26, Ljub-
ljana, vpisni list za čoln, št. 02/03-586/00 za
čoln z označbo KP – 4232. gnp-120856

Čebron Anamarija, Preserje 81, Branik, po-
trdilo o opravljenem strokovnem izpitu, št. 132/
a -453/83 za medicinsko sestro. gnx-120848

Čeledin Urška, Gradišče nad Pijavo Gorico
146/a, Škofljica, študentsko izkaznico,
št. 20201745, izdala Pravna fakulteta v Ljublja-
ni. gnm-120934

Ćirić Eva, Brilejeva 9, Ljubljana, študentsko
izkaznico, št. 41200125, izdala Medicinska fa-
kulteta. gnr-120929

Debevec Dušan, Križna ulica 4, Ljubljana,
delovno knjižico. gno-121432

Dolenc Božo, Prežihova 19, Domžale, potr-
dilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/
13-879/91. gnp-121431

Draščič Mario, Triban 8, Koper – Capo-
distria, vpisni list za čoln, št. 02/03-5003/96,
izdan 5. 8. 1996. gnd-121347

Dular Katja, Jurka vas 33, Straža, študent-
sko izkaznico, št. 18010875, izdala FF v Ljub-
ljani. gnw-121124

Erjavec Jana, Velike Kompolje 3, Ivančna
Gorica, študentsko izkaznico, št. 01098252,
izdala Pedagoška fakulteta. gnk-120836

Ferme Primož, Limovce 15, Trojane, delov-
no knjižico. gnc-120844

Ficko Simona, Tešanovci 10/b, Moravske
Toplice, delovno knjižico, reg. št. 53178, ser.
št. 23601, izdana 24. 9. 1985. gno-121357

G.A.A.P. d.o.o., Bobrova 4, Ljubljana, ko-
pijo licence, št. G 0000488/03380/240 za
vozilo z reg. št. LJ S8 – 72C. gng-121440

GATIS-CO, d.o.o., Žnidarčičeva 15, Šem-
peter pri Gorici, italijansko bilaterarno dovolili-
nico, 003327, izdana 3. 1. 2003 s strani GZS.
gnh-121439

Gerzič Vildana, Cesta I. istrske brigade 69,
Pobegi, delovno knjižico. gnr-121079

Gros Vesna, Vojkova cesta 50, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad
Ljubljana. gnw-121278

Hrovat Tatjana, Hinje 11, Žužemberk, de-
lovno knjižico. gnn-121383

Jolić Stjepan, Preglov trg 3, Ljubljana, li-
cenco št. 003574, izdana 29. 11. 1997.
gnw-121049

Jovanović Jovan, Glinškova ploščlad 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-121253

Junko Mojca, Dolenja Pirošica 3/a, Cerklje
ob Krki, delovno knjižico. gni-121313

KAASS-AVTO d.o.o., Puhova ul. 12, Ptuj,
COP dokument, št. 03594, izdanega 19. 1.
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1999 za tovorno vozilo MB 46 01S.
gnx-120973

Kavčnik Pavlina, Partizanska ulica 21i,
Šenčur, študentsko izkaznico,
št. 110204408, izdala Visoka šola za zdrav-
stvo v Ljubljani. gnx-121248

Kiker Gorazd, Gabernik 77/a, Zgornja Pol-
skava, študentsko izkaznico, št. 93467105.
m-658

Kobolt Peter, Dobrava 9, Radlje ob Dravi,
študentsko izkaznico, št. 41942028, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnf-121341

Kočar Sašo, Cesta Andreja Bitenca 81,
Ljubljana, delovno knjižico. gnh-120989

Kogoj Janez, Ivančičeva 20/a, Ankaran –
Ankarano, delovno knjižico. gnn-120937

Kontrec Miljenko, Ulica čebelarja Močnika
12, Maribor, Preklic delovne knjižice, reg.
št. 2051, izdane leta 1984 v Mariboru. m-671

Koprivec Sonja, Lesno Brdo 41/a, Vrhni-
ka, študentsko izkaznico, št. 01098010, iz-
dala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnf-120941

Kovačec Torkar Klavdija, Stanežiče 36/d,
Ljubljana-Šentvid, delovno knjižico.
gnm-121384

Lamot Renata, Konovska cesta 42, Vele-
nje, študentsko izkaznico, št. 41942006, iz-
dala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnz-121171

Lohkar Ana, Predstruge 17, Videm-Dobre-
polje, delovno knjižico. gni-121238

Luštrik Nadja, Malo Hudo 2, Ivančna Gori-
ca, delovno knjižico. gnk-121386

Markelc Danijela, Gazice 2, Cerklje ob Kr-
ki, delovno knjižico. gnc-120944

Mawek export import d.o.o., Predoslje
100/a, Kranj, potrdilo za registracijo vozila
Pongratz Tip LPA 300/13 G, letnik 2002, št.

šasije USGV1009921014485, carinjeno po
carinski deklaraciji K 4774935 z dne 3. 12.
2002. gnf-121245

Meh Mateja, Podgorje 33/c, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, študentsko izkaznico,
št. 41960025, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnd-121197

Militarov Anže, Glinškova ploščad 15, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 41950084, iz-
dala Fakulteta za medicino. gnc-120994

Nabernik Sabina, Dobrije 1/a, Ravne na
Koroškem, študentsko izkaznico,
št. 32004672, izdala Naravoslovna tehnična
fakulteta v Ljubljani. gno-121207

Novak Božidar, Sunekova 174, Zagreb,
tolarsko in devizno hranilno knjižico, tolarsko
hranilno vlogo št. 600-27342/90 in devizni
račun št. 600-72702-9978/70, izdala Go-
renjska banka d.d., Kranj. gno-120932

Omerzel Samo, Ulica Mirana Jarca 41, No-
vo mesto, delovno knjižico. gnx-121077

Ornik Daniela, Biš 25/a, Trnovska vas, štu-
dentsko izkaznico, št. 61149834. m 666

Papež Jože, Zvirče 10/a, Hinje, orožni list,
št. 33715, reg. št. 1522, izdan 29. 1. 2003.
gnv-120925

Ravnihar Alojzij, Trstenik 1/h, Golnik, orož-
ni list, št. reg. št. 328, serijska št. OL 28361,
ki ga je izdala Upravna enota Kranj dne, 7. 11.
2002. gny-121276

Rutar Igor, Prekomorskih brigad 4, Tolmin,
delovno knjižico, reg. št. 14260, izdana leta
1997. gnr-120829

Sarhatlić Melkisa, Cesta revolucije 9, Je-
senice, delovno knjižico. gno-121307

Stamenković Dejan, Dragomerška 48,
Brezovica pri Ljubljani, delovno knjižico.
gng-120990

Stepančič Štelina, Dekani 267, Dekani,
vpisni list za čoln, št. 02/03-1805/83-98, iz-
dan 29. 7. 1983. gnz-120971

Šeško Rok, Lepodvorska ulica 28, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gno-120982

Špringer Bojan, Gaj 8, Straža, izkaznico
vojnega veterana, št. 3515, izdana 13. 12.
2000. gnu-120951

Štempihar Simona, Golniška cesta 75,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 01096066, iz-
dala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gni-121188

Štrukelj Peter, Archinetova 16, Ljubljana,
delovno knjižico. gnr-121379

Šuštar Vida, Predstruge 39, Videm-Dobre-
polje, delovno knjižico. gnm-121084

Trunkelj Irena s.p., Transport Turnkelj, Pod-
lisec 2, Dobrnič, licenco št. 0 1010520, za
vozilo Mercedes Benz Actros 1843 LS z reg
oznako NM A4-101, izdana 10. 2. 2003.
gnq-121055

Tušar Stanislav, Šebrelje 37/a, Cerkno,
bilaterarno italijansko dovolilnico, št. 13935Bi.
gnq-121380

Winkler Aleš, Ulica Pohorskega bataljona
213, Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 02/
03-893/88-93, za čoln KP 2846, izdano
23. 5. 1988. gnc-121194

Zalar Sebastijan, Ulica I. internacionale 6,
Maribor, preklic delovne knjižice, št. 7056 iz-
dana leta 1995 v Mariboru.. m-674

Završnik Tomaž, Pod bresti 31, Ljubljana,
potrdilo za registracijo vozila, ocarinjeno po
carinski deklaraciji, št. 9548 z dne 5. 3.
2003. gnb-121103

Zrnič Klašnja Dejan, Ulica bratov Učakar
60, Ljubljana, investicijski kupon, št. 087, iz-
dala Ilirika DZU d.o.o.. gnn-121437

Žbogar Aljaž, Novi svet 8, Škofja Loka,
delovno knjižico. gnq-121305
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