Uradni list
Republike Slovenije

Uradne objave

Internet: http://www.uradni-list.si

Št.

57-59

e-pošta: objave@uradni-list.si

Ljubljana, petek

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo
predhodnega razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 4/2003
Ob-96183
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-86-49,
tel. 01/478-86-00,
e-pošta:
razpisi.cvi@gov.si,
spletne
strani:
http://www.gov.si/razpisi/.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: storitev vzdrževanja komunikacijske opreme CISCO,
vključene v državno podatkovno omrežje.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Center Vlade RS za informatiko, Aleksander Bucik, sandi.bucik@gov.si.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 6. 2003.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 26811-5/200158-0401
Ob-96208
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, tel. 02/234-14-12, faks
02/234-14-52, el. naslov: dzp-info@gov.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izvedba del modernizacije SV naprav na progi Divača-Koper.
4. Kraj dobave: Maribor.
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5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: oktober 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet, Danilo Vek, Kristijan Novak, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, vsak ponedeljek
od 8. do 12. ure, razen od 1. 7. 2003 do
31. 7. 2003.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2003.
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet
Št. 351-05-24/2003
Ob-96214
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a,
1000
Ljubljana,
telefaks
01/478-18-78.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izvedba gradbeno
obrtniških in instalacijskih del z zunanjo ureditvijo - prenova stare porodnišnice v Novem mestu; 4.395 m2 poslovnih prostorov.
4. Kraj dobave: Novo mesto.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: julij 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Sektor za investicije, Margareta Jeraj
(tel. 478-18-27).
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 6. 2003.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 351-05-23/2003
Ob-96215
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a,
1000
Ljubljana,
telefaks
01/478-18-78.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izvedba gradbeno
obrtniških in instalacijskih del - finalizacija - na vzhodnem traktu objekta bivše
vojašnice na Roški v Ljubljani; 5.957 m2
arhivskih prostorov.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: julij 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Sektor za investicije, Margareta Jeraj
(tel. 478-18-27).
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7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 6. 2003.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 351-05-22/2003
Ob-96216
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a,
1000
Ljubljana,
telefaks
01/478-18-78.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izdelava projektne
dokumentacije za poslovni kompleks
A3, A4 in A5, BO 2/3 Bežigrajski dvor
(IP, PGD in PZI): skupne bruto površine
92.347 m2, od tega 42.327 m2 bruto
nad koto 0.00 in 50.020 m2 bruto pod
koto 0.00.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: julij 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Sektor za investicije, Margareta Jeraj
(tel. 478-18-27).
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 6. 2003.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 3918/93
Ob-96462
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih:
– sol za posipanje cest – 13.500 t,
– raztopina za vlaženje soli –
800.000 l.
4. Kraj dobave: AC baze pri naročniku
na lokacijah v Republiki Sloveniji.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič
54, 1117 Ljubljana, tel. 01/51-88-400, faks
01/51-88-303, Milan Stevanovič.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 6. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.
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ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Popravek
Javni razpis za šolsko pohištveno in telovadno opremo, Občine Radovljica, objavljen v Uradnem listu RS, št. 56 z dne 13. 6.
2003, Ob-95766, je bil pomotoma objavljen pod rubriko ZJN-12.S. Razpis po naravi sodi v rubriko ZJN-12.B.
Uredništvo
Popravek
Št. 3531-4/2003-21
Ob-96491
V javnem razpisu, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 53-54 z dne 6. 6.
2003, Ob-95436, za dobavo in montažo
pohištvene laboratorijske opreme za nadomestni objekt laboratorija Inštituta za patofiziologijo MF, se 9. in 10. točka popravita in
pravilno glasita:
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 7. 2003 ob 13. uri v srednji sejni
sobi Ministrstva za zdravje, Štefanova 5,
Ljubljana, 1. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% ocenjene vrednosti.
Ministrstvo za zdravje
Popravek
Št. 1770/03
Ob-96605
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila št. JN 19/03 “Dobava transformatorja 110/21/10,5 kV, YNyn6 (d5), 31,5 MVA
za RTP 110/20 kV Gotna vas”, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 56 z dne 13. 6.
2003, Ob-96055, se spremeni:
– oznaka objave: Št. 19/03 Ob-96055
– 7. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija bo na razpolago do 14. julija 2003, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 60
Ob-96180
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: 37.000
kg kartonov bele barve za naslavljanje v
kvaliteti papirja KV MK od tega: – gramature 200 gr dimenzij 20 x 13 cm
22.000 kg, dimenzije 15 x 13 cm 5.000
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kg, dimenzij A5 5.000 kg in – gramature 250 gr dimenzije A4 5.000 kg.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: PE PLC Ljubljana, Cesta v Mestni log 81, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 10
2003 do 14. 10. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije, d.o.o. Nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na račun
90672-0000040025 sklic 00 0000-17.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 7. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije,d.o.o., Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 7. 2003 ob 10. uri Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prevzemu.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: poleg splošnih pogojev po
41.do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik izpolnjevati: da so letni prihodki v letu 2002
enaki ali večji od trikratne vrednosti ponudbe, da ni imel blokiran račun v zadnjih 6
mesecih poslovanja več kot 5 dni, da ni dal
zavajajoče podatke, glede zahtev iz te točke; da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2003, predvideni datum odločitve 10. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
vrednost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
Št. 112972003
Ob-96210
1. Naročnik: Center za varstvo in delo
Golovec.
2. Naslov naročnika: Na Golovcu 2,
3000 Celje, tel. 03/42-578-50, faks
03/54-140-23.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil, v skupni orientacijski vrednosti 28,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. skupina: splošno prehrambeno blago,
2. skupina: meso in mesni izdelki,
3. skupina: zelenjava in sadje.
Ponudbe se lahko nanašajo na celoto ali
na posamezne sklope javnega naročila.
4. Kraj dobave: Na Golovcu 2, 3000
Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2003 do 31. 8. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Center za varstvo in delo Golovec, Na Golovcu 2, 3000
Celje - Leon Štemberger.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure - naročnik prosi ponudnika
za predhodno najavo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (v znesku vključen DDV).
Način plačila: na blagajni Centra za varstvo in delo Golovec, Na Golovcu 2, 3000
Celje, ali nakazilo na transakcijski račun
št. 01100-6030269746 pri UJP Žalec - za
plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 7. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Center za varstvo in delo Golovec, Na Golovcu 2, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 8. 2003 ob 8. uri, v zbornici Centra za varstvo in delo Golovec, Na Golovcu
2, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo. Rok plačila
računov je minimalno 30 dni od izdaje računov. Zbirni računi se izdajajo enkrat mesečno.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 31. 8. 2003, predvideni datum odločitve konec meseca avgusta.
15. Merila za ocenitev ponudb: razvidna iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2003.
Center za varstvo
in delo Golovec Celje
Št. 3/2003
Ob-96212
1. Naročnik: Zavod Hrastovec-Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec 22,
2230 Lenart v Slovenskih Goricah.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava cigaretov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora ponuditi vse artikle iz
naročila.
4. Kraj dobave: Zavod Hrastovec-Trate,
Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih
Goricah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2003, avgust 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart, faks
02/729-35-69, kontaktna oseba je Raduha Andreja, tel. 02/729-35-16.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT (DDV je vključen), na TR Zavoda Hrastovec-Trate
št. 01100-6030300592. Ponudnik mora ob
dvigu razpisne dokumentacije predložiti kopijo potrdila o plačilu, dav. št. in točen naslov ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 7. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 7. 2003 ob 13. uri, Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart, v
Viteški dvorani.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v vrednosti 5% pogodbene vrednosti za
dobro izvedbo posla ob podpisu pogodbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve je 23. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /

Št.

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2003.
Zavod Hrastovec-Trate
Ob-96253
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300, faks
04/28-11-301, e-pošta: komunala@komunala-kranj.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: vozilo –
šasija, prirejena za smetarsko nadgradnjo. Vse tehnične zahteve so razvidne iz
razpisne dokumentacije.
4. Kraj dobave: fco Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave:
120 dni od sklenitve pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala
Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, Kranj; kontaktna oseba Viljem
Frelih, tel. 04/28-11-300, 041/343-136.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na transakcijski
račun št. 07000-0000464429 pri Gorenjski banki d.d. Kranj.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: 7. 7. 2003 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je treba predložiti ponudbo: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 7. 2003 ob 12. uri v sejni sobi na
naslovu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija v višini 10% ocenjene vrednosti –
bančna garancija ali menica z menično izjavo in pooblastilom za izpolnitev.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni po prevzemu vozila,
cena mora biti fiksna.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih – 47. člen): če ponudbo
predloži skupina ponudnikov, mora predložiti tudi medsebojno pogodbo, v kateri so
opredeljene pravice in obveznosti ponudnikov, predvsem pa odgovornost posameznega ponudnika za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še najmanj 30 dni od dneva odpiranja ponudb; naročnik bo odločitve sprejel najkasneje do konca julija 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– tehnične zahteve,
– cena,
– garancija,
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– plačilni pogoji,
– rok dobave.
Merila so podrobnejše opisana in vrednotena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2003.
Komunala Kranj,
Javno podjetje, d.o.o.
Ob-96308
1. Naročnik: Občina Duplek.
2. Naslov naročnika: Cesta 4. julija 106,
2241 Sp. Duplek, tel. 02/681-41-01.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
opreme za učilnice in kuhinjo Osnovne
šole Duplek.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predvidena je oddaja sklopov: »oprema kuhinje« in »oprema učilnic«.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Duplek,
Korenska c.31, Sp. Duplek.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 8.
2003, dokončanje do 30. 8. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občinski urad
občine Duplek, Milena Ropoša.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na voljo v občinskem uradu
Občine Duplek od objave razpisa do 11. 7.
2003. V tem času je možno tudi pregledati
projektno dokumentacijo za gradnjo in opremo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo je potrebno plačati 5.000 SIT, ki jih prevzemnik razpisne dokumentacije plača na
transakcijski račun Občine Duplek pri Banki Slovenije št. rač. 01226-0100008522.
8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 14. 7. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Sp.Duplek, označeno na
način, kot je to določeno v razpisni dokumentaciji.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 14. 7. 2003 ob
12. uri v prostorih Občinskega urada občine Duplek.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora ponudbi predložiti garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% od ocenjene
vrednosti ponujene opreme. Garancija mora veljati do 31. 8. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni po prejemu
računa, pogodbena cena je fiksna, avansi
niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine v
okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o
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javnih naročilih): naročnik bo sklepal pogodbo le z enim ponudnikom za posamezni
sklop opreme.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 8. 2003. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 22. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
83%, reference 7%, rok plačila 5%, garancijska doba 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ostale informacije o javnem naročilu
so razvidne iz razpisne dokumentacije.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2003.
Občina Duplek
Št. 01/2003
Ob-96325
1. Naročnik: Vzgojno varstveni zavod Antona Medveda, Kamnik.
2. Naslov naročnika: Novi trg 26b, 1241
Kamnik,
tel. 01/830-33-30,
telefaks
01/839-13-27.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
živil.
Opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predmet javnega razpisa obsega naslednje sklope:
– sklop 1 – meso in mesni izdelki,
– sklop 2 – mleko in mlečni izdelki,
– sklop 3 – ribe in ribji izdelki,
– sklop 4 – kruh in pekovsko pecivo,
– sklop 5 – slaščičarski izdelki in keksi,
– sklop 6 – žita, mlevski izdelki, testenine in zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 7 – sveža zelenjava,
– sklop 8 – zamrznjena in konzervirana
zelenjava in sadje,
– sklop 9 – sveže sadje,
– sklop 10 – sadni sokovi,
– sklop 11 – ostalo prehrambeno blago.
Ponudniki lahko ponudijo vse blago v
celoti (sklopi od 1 do 11), ali blago posameznega sklopa/podsklopa v celoti. Ponudniki ne morejo ponuditi posameznega
blaga oziroma posameznih artiklov iz posameznega sklopa/podsklopa.
4. Kraj dobave: blago bo potrebno dobavljati na naslednje lokacije:
– Vrtec Rožle, kuhinja, Novi trg 26b,
Kamnik,
– Vrtec Tinkara, kuhinja, Klavčičeva 1,
Kamnik,
– Vrtec Pestrna, kuhinja, Groharjeva 1,
Kamnik,
– Vrtec Palček, kuhinja, Šmartno 13b,
Šmartno v Tuhinjski dolini.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo osnovno
ponudbo. V primeru, da ponudnik ponudi
še variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoš-
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tevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobav je 1. 9. 2003.
Naročnik bo z izbranim(-i) ponudnikom(-i)
sklenil pogodbo za obdobje 12 mesecev, z
možnostjo podaljšanja za enako obdobje.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vzgojno varstveni zavod Antona Medveda, Novi trg 26b,
1241 Kamnik, dodatne informacije: Jelka
Golob, tel. 01/830-33-30.
(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 delavnik med 12. in 14. uro.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– potrdilo o registraciji s strani davčnega urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 5.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 5.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka transakcijskega
računa: 01243-6030635413, sklicna številka: 1507.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 15. 7. 2003, najkasneje do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Vzgojno varstveni zavod Antona Medveda, Novi trg 26b,
1241 Kamnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 15. 7.
2003, ob 14. uri, na naslovu: Vzgojno varstveni zavod Antona Medveda, Novi trg 26b,
1241 Kamnik.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki
odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Podrobnejša določila so podana v razpisni dokumentaciji.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 18. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom: cena, celovitost ponudbe, popust na artikle, ki niso zajeti v predračunu,
strokovna priporočila in finančno stanje ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2003.
Vzgojno varstveni zavod
Antona Medveda Kamnik
Št. 03/2003
Ob-96326
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, faks 01/478-27-43.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala za Davčno
upravo RS za leto 2004.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora oddati ponudbo za vse
sklope. V okviru posameznega sklopa mora ponudnik ponuditi vse blago. Naročilo
bo oddano po naslednjih sklopih:
1. sklop – Glavni urad,
2. sklop – posebni DU,
3. sklop – DU Brežice,
4. sklop – DU Celje,
5. sklop – DU Kočevje,
6. sklop – DU Koper,
7. sklop – DU Kranj,
8. sklop – DU Ljubljana,
9. sklop – DU Maribor,
10. sklop – DU Murska Sobota,
11. sklop – DU Nova Gorica,
12. sklop – DU Novo mesto,
13. sklop – DU Postojna,
14. sklop – DU Ptuj,
15. sklop – DU Hrastnik,
16. sklop – DU Velenje.
4. Kraj dobave: Ljubljana in drugi kraji
(davčni uradi) v Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v letu 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana – Oddelek za
javna naročila in nabavo; dvig razpisne dokumentacije pri Mirjam Ilc Škerl,
tel. 01/478-27-73, dodatne informacije
Igor Štraus, tel. 01/478-28-23.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti vsak delovni
dan od 9. do 11. ure. Dodatna pojasnila lahko ponudniki zahtevajo najkasneje pet dni
pred potekom roka za predložitev ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 26. 8. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za finance, Davčna
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, vložišče
DURS.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, sejna soba 220,
dne 26. 8. 2003 ob 9.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
zavarovanje resnosti ponudbe v višini
5,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok najmanj 30 dni od datuma prejema
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 26. 10. 2003. Najugodnejši ponudnik
bo predvidoma izbran do 5. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja cena ponudbe za posamezni sklop.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– izbrani ponudnik mora pred podpisom
pogodbe za vse blago, razen blaga iz skupine V. (trakovi za printerje in fakse, tonerji…) predložiti vzorce. Vzorce bomo zadržali
za kontrolo dobav. Za blago iz V. skupine
mora dobavitelj ob podpisu pogodbe predložiti prospekte,
– pri tonerjih, trakovih za printerje, kartušah (V. skupina blaga – Obrazec specifikacija – predračun) je potrebno ponuditi in
dobavljati le originalne dele oziroma potrošni material,
– izbrani ponudnik mora voditi evidenco
o naročilih in dobavah za vse sklope, za
katere je bil izbran. Naročniku mora najkasneje do 15. v mesecu posredovati poročilo o naročilih in dobavah za prejšnji mesec.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 51 z dne
30. 5. 2003, Ob-94874.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2003.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Št.
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Št. 47/03
Ob-96357
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19, 1000 Ljubljana; tel. +386/1/58-75-200; faks
+386/1/52-46-480.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kurilno olje-srednje.
Fizikalno kemijske lastnosti

Vrednost

Enota

Metoda

gostota pri 15 °C
plemenišče, P.M.
kinematična viskoznost pri 100 °C
vsebnost vode in sedimentov
točka tečenja
sp. kurilna vrednost
koksni ostanek (10% dest. ostanka)
vsebnost pepela
vsebnost žvepla, WD-XRF

>920
>100
18-20
<0,05
<30
>40
<10
<0,05
<1

kg/m3
°C
mm 2/s
%V/V
°C
MJ/kg
%m/m
%m/m
%

SIST EN ISO 12185
SIST EN 22719
SIST EN ISO 3104
ISO 3734
SIST ISO 3016
ASTM D 4868
SIST EN ISO 10370
SIST EN ISO 6245
SIST EN ISO 14 598

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: objekt naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe v skladu s ponujenim dobavnim rokom.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška
19, 1000 Ljubljana; razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Jasmin Rebselj,
Oddelek za javna naročila, I. nad., soba
28,
tel.
+386/1/58-75-247,
faks
+386/1/58-75-217.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo se
lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 6.000 SIT (z DDV), znesek je potrebno
nakazati
na
račun
št. 02924-0017425656 s pripisom “JR –
Dobava olja kurilnega-srednjega”. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo o davčnem
zavezancu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do vključno 16. 7. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudnik mora poslati ponudbo na naslov: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana, ali dostaviti v Oddelek za javna
naročila, I. nad., soba 28.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 16. 7. 2003 ob
12.30, v sejni sobi naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica z menično izjavo v višini
2,000.000 SIT, ki bo veljavna do 30. 8.
2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik nudi 60-dnevni najkrajši plačilni rok po
izstavitvi računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen

Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: dobavni rok maks. 10 dni
od podpisa pogodbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 8. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu je 25. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena s plačilnimi pogoji do 95 točk;
dobavni rok do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik, ki bo ponudil kurilno
olje-srednje drugačne kvalitete, kot je zahteval naročnik, bo izločen iz postopka oddaje javnega naročila.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 5105/03
Ob-96369
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: energetski transformatorji (po razpisni dok.
št. 10/2003-B).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: fco skladišče naročnika
nerazloženo na določene lokacije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum trajanja dobave: sukcesivno
od 1. 10. 2003 do 30. 9. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v komercialnem sektorju pri Katji Šmajgl.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je možen med 9. in 11. uro po predhodni enodnevni najavi.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije 15.000 SIT ponudniki poravnajo z virmanom na TRR št. 04750-0000510950 pri
Novi KBM Področje Nova Gorica, sklic na
št. 43428 – ter številko te objave, s pripisom razpisna dokumentacija – dobava energetskih transformatorjev.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 8. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov komor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica (komercialni sektor).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 18. 8.
2003 ob 12. uri v sejni dvorani Elektro Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti ponudbe brez DDV, katere veljavnost je 40 dni od izdaje obvestila o oddaji naročila – to je do 15. 10. 2003.
11. Pogoji finaciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: možnost predčasnih gotovinskih plačil, rok plačila 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 skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
ZJN-1 še to, da povprečni letni čisti prihodki 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 ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave tega razpisa, datum
odločitve o sprejemu ponudbe je predviden
za 5. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb so: ponudbena cena, rok plačila, rok dobave, način plačila in kakovost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlane zahteve za objavo: 13. 6. 2003.
Elektro Primorska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
Nova Gorica
Št. 5104/03
Ob-96370
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: betonski
in leseni drogovi (po razpisni dok.
št. 9/2003-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 za oba sklopa in se bosta ocenjevala
ločeno za vsak sklop, in sicer:
– betonski drogovi,
– leseni drogovi.
4. Kraj dobave: fco skladišče naročnika
nerazloženo na določene lokacije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum trajanja dobave: sukcesivno
od 1. 10. 2003 do 30. 9. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v komercialnem sektorju pri Katji Šmajgl.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je možen med 9. in 11. uro po predhodni enodnevni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije 15.000 SIT ponudniki poravnajo z virmanom na TRR št. 04750-0000510950 pri
Novi KBM Področje Nova Gorica, sklic na
št. 43428 – ter številka te objave, s pripisom razpisna dokumentacija – dobava betonskih in lesenih drogov.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 8. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov komor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica (komercialni sektor).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 18. 8.
2003 ob 10. uri v sejni dvorani Elektro
Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti ponudbe brez DDV, katera veljavnost je 40 dni od izdaje obvestila o oddaji naročila – to je do 15. 10. 2003.
11. Pogoji finaciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: možnost predčasnih gotovinskih plačil, rok plačila 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 skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1 še to, da povprečni letni čisti
prihodki 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 ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave tega razpisa, datum
odločitve o sprejemu ponudbe je predviden
za 5. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb so: ponudbena cena, rok plačila, rok dobave, način plačila in kakovost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

18. Datum odposlane zahteve za objavo: 13. 6. 2003.
Elektro Primorska, javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d.,
Nova Gorica
Ob-96391
1. Naročnik: Vrtec Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: 1410 Zagorje ob
Savi, Pečarjeva 4, tel. 03/566-06-61, telefaks 03/566-06-63, e-mail: tanja.starc@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: možnost oddaje sukcesivne dobave živil po naslednjih skupinah živil:
I. mleko in mlečni izdelki ter margarina,
II. sveže meso in mesni izdelki ter jajca,
III. perutnina in izdelki iz perutninskega
mesa,
IV. zamrznjene in konzervirane ribe ter
izdelki,
V. sveža zelenjava in sadje,
VI. zamrznjena zelenjava in sadje,
VII. zamrznjeni izdelki in polizdelki iz testa,
VIII. sadni sokovi in sirupi,
IX. žita in mlevski izdelki,
X. testenine in keksi,
XI. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski izdelki,
XII. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Vrtec Zagorje ob Savi,
Cesta zmage 7a.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek takoj po podpisu pogodbe do dne
30. 6. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo prejmete ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov v tajništvu vrtca vsak delavnik
od 8. ure do 12. ure. Lahko pa ponud-niki
zahtevajo s predložitvijo dokazila o vplačilu
stroškov dokumentacije, da se jim dokumentacija pošlje po pošti. Informacije pri Starc
Gašperju, dodatne informacije pri odvetnici
Staši Lepej v Zagorju ob Savi, Kidričeva 7,
tel. 03/56-68-744 ali 041/780-845.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dne 12. 7.
2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT (20% DDV je vključen v
ceno), znesek ponudniki nakažejo na račun
št. 01342-6030643172.
8. (a) Datum in ura, do katere je potrebno predložiti ponudbo: dne 15. 7.
2003 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: 1410 Zagorje ob Savi, Pečarjeva 4.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 15. 7. 2003 ob 9. uri v prostorih
Vrtca Zagorje ob Savi, Pečarjeva 4.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od dneva izstavitve računa, izstavljenega po dobavi blaga, računi se izdajajo 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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
ali tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN:
opredeljeni so v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, od katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: po poteku roka za oddajo ponudbe ponudniki ne smejo več
umakniti ali spremeniti ponudbe. Ponudbe
morajo biti veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb, naročnik bo sprejel
odločitev o izbiri ponudnikov predvidoma v
roku 2 tednov po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Datum odposlanja zahteve za objavo: dne 13. 6. 2003.
Vrtec Zagorje ob Savi
Št. 35/03
Ob-96395
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. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
goriva po sklopih:
1. 3.000 ton srednje težkega kurilnega
olja – mazuta;
2. 200.000 litrov ekstra lahkega kurilnega olja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko poda svojo ponudbo
za vsak posamezen sklop ali za oba sklopa
skupaj.
4. Kraj dobave: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1000
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave:
– sklop 1: celotna dobava najkasneje do
1. 12. 2003;
– sklop 2: sukcesivne dobave v obdobju 18 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko dobite v Javnem podjetju Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova
70, 1000 Ljubljana, Odsek za javna naročila, 2. nadstropje, soba 211. Dodatne informacije bodo posredovane samo na pisno
zahtevo po faksu 01/588-95-09 ali po elektronski pošti na naslovu: »branko.zalaznik@energetika-lj.si« za sklop 1: srednje težko kurilno olje – mazut in na naslovu: »robert.pobezin@energetika-lj.si« za sklop 2:
ekstra lahko kurino olje. Kontaktni osebi sta
Branko Zalaznik za sklop 1: srednje težko

Št.

kruilno olje – mazut in Robert Pobežin za
sklop 2: ekstra lahko kurilno olje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro od dneva te objave do
vključno dneva, ko je potrebno oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: najkasneje do
16. 7. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, ali
osebno v vložišče v pritličju Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana. Kuverte morajo biti opremljene na način, kot je to navedeno v navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 7.
2003 ob 11.30, na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70,
Ljubljana, pritličje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– sklop 1: bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 11,000.000 SIT z veljavnostjo do 27. 9. 2003;
– sklop 2: bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 750.000 SIT z veljavnostjo
do 27. 9. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
– sklop 1: plačilo v roku najmanj 30 dni
od datuma prejema računa v vložišču naročnika. Račun s strani izbranega ponudnika bo izstavljen po zaključku dobave,
– sklop 2: plačilo v roku najmanj 30 dni
od datuma prejema posameznega računa v
vložišču naročnika.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih:
a) pogoji za oba sklopa:
– finančno stanje;
– veljavna licenca za proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv, izdana s
strani Agencije za energijo RS;
– zaposleni in njihova izobrazba;
– plačilni pogoji;
– tehnične zahteve naročnika;
– možnost analize goriv;
– upoštevanje zakonodaje;
– primernost podizvajalca;
– podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji;
b) pogoji samo za sklop 1:
– dobavni rok;
– reference;
c) pogoji samo za sklop 2:
– rezervoarske kapacitete (z veljavno licenco za skladiščenje v skladiščih tekočih
goriv z zmogljivostjo nad 25 t);
– odzivni čas.
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14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 27. 9. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 18. 8.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
a) merila za sklop 1:
– ponudbena vrednost in plačilni rok –
100%;
b) merila za sklop 2:
– ponudbena vrednost in plačilni rok –
90%;
– reference – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil prvič objavljen v
Uradnem listu RS, št. 38 z dne 25. 4.
2003, Ob-92560.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 4. 4.
2003, Ob-91181.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 41405-00004/2003 0400 01Ob-96396

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 22-010, faks
22-01-293.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme za telovadnico za
potrebe Osnovne šole Draga Kobala,
Tolstojeva ul. 3, Maribor.
Ocenjena vrednost brez DDV je
27,450.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja ni možna po sklopih.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Draga Kobala, Tolstojeva ul. 3, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 30. 8.
2003 do 30. 11. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, kontaktna oseba Polona Erker,
tel. 02/22-01-316.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb (razen ob sobotah, nedeljah in
praznikih).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek na TRR
št. 01270-0100008403 v višini 5.000 SIT
z namenom nakazila »Pristojbina za javni
razpis – OŠ Draga Kobala – oprema«.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 7. 2003 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 342/III.
9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
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nudb: 16. 7. 2003, ob 12.30, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: so zahtevana, podrobneje opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30
dni od prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 8. 2003, 28. 7.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena in reference (podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2003.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Št. 28/2003
Ob-96404
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža sistemov za neprekinjeno
napajanje telekomunikacijskih naprav.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
A – usmerniki in akumulatorji;
B – brezprekinitveni napajalniki (UPS) za
omrežno napetost.
4. Kraj dobave: območje Republike Slovenije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september,
oktober 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Služba za komercialne zadeve in javna naročila – Brigita Majdič, Čufarjeva ulica – veliki gradbeni provizorij, 1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86,
ali preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako
Javno naročilo RTV 28/2003 – E –
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.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na
podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je
negotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 28/2003-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja. Spletna
verzija razpisne dokumentacije, pridobljena
preko interneta, je brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 23. 7. 2003 do
10. ure, v vložišče RTV Slovenija.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTV Slovenija – Vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe morajo
biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom:
“Ne odpiraj - za razpis - ponudba za razpis
št. RTV-28/2003-E-ODP/B - Dobava in
montaža sistemov za neprekinjeno napajanje telekomunikacijskih naprav”. Na kuverti
mora biti napisan polni naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 7. 2003 ob 11. uri v RTV centru,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
23. 10. 2003, v višini 500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji,
ki je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi, pod naslovom
RTV 28/2003 Dobava in montaža sistemov
za neprekinjeno napajanje telekomunikacijskih naprav.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 23. 10. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 11. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– sklop A: ekonomska cena osnovne ponudbe – 59 točk, garantirana življenjska doba akumulatorjev – 20 točk, izkoristek
usmernika – 9 točk, faktor moči usmernika
– 6 točk, garancija za usmernik in preklopno polje in akumulatorje – 6 točk;
– sklop B: ekonomska cena osnovne
ponudbe – 81 točk, garantirana življenjska
doba akumularojev pri UPS – 12 točk, garancija – 4 točke, izkoristek UPS – 3 točke.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod

Št. 718/03
Ob-96448
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor; telefaks 02/22-00-107.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za celotno javno naročilo oziroma za zaključene
sklope na katere ponudnik konkurira.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
33,500.000 SIT.
Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:
– sklop A): 13,700.000 SIT;
– sklop B): 5,000.000 SIT;
– sklop C): 7,500.000 SIT;
– sklop D): 7,300.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče pisarniškega materiala naročnika (Vetrinjska ulica 2) –
razloženo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 20. 8. 2003; predvideni
datum
zaključka
dobave:
20. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, pri kateri
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku: nabavna služba, pri Brauner Bojani (soba št. 105/
I. nadst.), na dan te objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
Dodatne informacije o naročilu pa se dobi na naslovu naročnika pri Valterju Osaniču, tel. 02/22-00-218 in Mateji Podlesnik,
ek., tel. 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 dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 17. 7. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo
na
transakcijski
račun
št. 04515-0000570965 (DDV je upoštevan
v ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 21. 7.
2003 do 8. ure v vložišče, pri Jelki Kraiger,
soba 001/pritličje.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, vložišče
(prevzemnica Jelka Kraiger soba št. 001/I.
nadst.). Na kuverti s ponudbo mora biti v
levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj–Ponudba–Javni razpis”. Navedena
mora biti številka objave javnega razpisa v
Ur. l. RS; št. Ur. l. RS in predmet javnega
naročila. Na hrbtni strani mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Kuverta v kateri je
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ponudbena dokumentacija s ponudbo mora biti zapečatena, ponudbena dokumentacija s ponudbo pa mora biti zvezana skozi
ponudbo s pečatno vrvico in zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 7.
2003 ob 9. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor v dvorani II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega naročila na katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih: rok plačila vsaj 60 dni, od datuma izstavitve računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je
registriran in ima ustrezne kvalifikacije za
izvedbo dobav blaga, ki so predmet javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev. Zahtevani pogoji so:
01. Veljavna registracija za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
02. Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali, da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
03. Potrdilo, da mu v zadnjih 5 letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
04. Potrdilo, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima
sedež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v
Republiki Sloveniji in priložiti potrdilo
CURS-a.
05. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je ponudnikovo podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in, da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti iz javnega naročila.
06. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2).
Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2002.

Št.

07. Potrdilo, da je v zadnjih 3 letih dobavil blago, ki je predmet razpisa najmanj za
enega pogodbenega partnerja, ter da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
08. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
09. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne
količine s ponudbo blaga za:
– celotno javno naročilo oziroma zaključene sklope za razpisano blago na katero
ponudnik konkurira.
10. Izjava, da nudi vsaj 60 dnevni plačilni rok.
11. Izjava, da bo dostavljal naročeno blago fco. skladišče naročnika – razloženo.
12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kakovosti.
13. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivosti, za realizacijo prevzetih obveznosti.
14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.
15. Priložiti izjavo ponudnika, da ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bo
ponudnik imel z izpolnitvijo javnega naročila.
16. Ponudnik mora priložiti pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami.
17. Izjava, da ponudnik sprejema pogoje
iz razpisne dokumentacije.
18. Izjava ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
19. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da ustreza ponujeno blago zahtevanim podatkom
iz tehnične specifikacije.
20. Predloži pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.
21. Za resnost ponudbe priložiti naslednjo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega razpisa (brez
DDV-ja), za blago na katero ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije
za resnost ponudbe mora biti 70 dni od
dneva odpiranja ponudb.
23. Priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti.
24. Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati vzorec pogodbe, s čimer potrjuje, da
se strinja z vzorcem pogodbe.
Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot nepopolne.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– ponudba mora veljati še 70 dni od
dneva odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 90 točk;
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– odzivnost: 6 točk;
– plačilni pogoj: 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Valterju Osaniču
za
del
iz
tehnične
specifikacije,
tel. 02/22-00-218 in Mateji Podlesnik, ek.,
tel. 02/22-00-128 za splošni del razpisne
dokumentacije.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 6. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Maribor
Št. 2/2003
Ob-96492
1. Naročnik: Zavod Hrastovec - Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec 22,
2230 Lenart v Slovenskih Goricah.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja,
450.000 l.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora biti za celoten sklop.
4. Kraj dobave: Zavod Hrastovec - Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2003, avgust 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod Hrastovec Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart, faks zavoda: 02/729-35-69, kontaktna oseba je
Raduha Andreja, tel. 02/729-35-16.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak delovnik od 9. do 12. ure, ali po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT (DDV je vključen), na TR Zavoda Hrastovec - Trate
št. 01100-6030300592. Ponudnik mora ob
dvigu razpisne dokumentacije predložiti kopijo potrdila o plačilu, davčno številko in
točen naslov ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 7. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Hrastovec - Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 7. 2003 ob 13. uri, Zavod Hrastovec - Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart,
v Viteški dvorani.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava banke, da bo ob podpisu pogodbe izdala bančno garancijo za dobro izvedbo prevzetih
obveznosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do podpisa pogodbe, predvideni
datum odločitve je 30. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 6. 2003.
Zavod Hrastovec - Trate
Št. 640-50/2003
Ob-96497
1. Naročnik: Občina Ormož, Ptujska
c. 6.
2. Naslov naročnika: 2270 Ormož,
02/74-15-327.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
za Osnovno šolo Podgorci.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Podgorci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: avgust 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ormož, Ptujska c. 6, Zinka Hartman.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 7. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c. 6.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 7. 2003 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 6. 2003.
Občina Ormož

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Št. 355-2/2003
Ob-96177
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta 2,
4220 Škofja Loka, tel. 04/51-12-300, faks
04/51-12-301, e-pošta: obcina@skofjaloka.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja vodovoda Rovte-Lenart-Luša, II. in III. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudnik mora oddati ponudbo za celotna razpisana dela.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izbrani ponudnik bo po zaključku gradnje moral izdelati
projekt izvedenih del.
4. Kraj izvedbe: naselja Rovte v Selški
dolini, Lenart nad Lušo, Zgornja Luša.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del v
septembru 2003, dokončanje po terminskem planu, ki ga mora v ponudbi predložiti
ponudnik.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo v vložišču Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, oziroma jo zahtevajo pisno ali po faksu na
podlagi potrdila o plačilu.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8.
do 17. ure, petek od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT je potrebno nakazati na transakcijski račun pri
Banki Slovenije, št. 01322-0100007116,
sklic
na
št. 18
76228-7130996-03550203.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene do vključno
19. 8. 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti naslovljene na naslov naročnika Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, oddajo
pa se lahko tudi osebno na vložišče Občine
na naslovu Mestni trg 15.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 19. 8.
2003 ob 11.30 v mali sejni sobi Občine
Škofja Loka, I. nadstropje, Poljanska cesta
2, Škofja Loka.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe predložiti bianco menico v
višini 5,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo po mesečnih situacijah, najkrajši 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): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je največ 20 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, garancijska doba za gradbena
dela in opremo, rok izvedbe, strokovna priporočila.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 6. 2003.
Občina Škofja Loka
Št. 410-05/2003-3/2
Ob-96179
1. Naročnik: Občina Starše.
2. Naslov naročnika: Starše 93, 2205
Starše,
tel. 02/686-48-00,
faks
02/686-48-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
sistema fekalne kanalizacije (primarni
vodi s hišnimi priključki) v naselju Trniče.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja gradnje je predvidena
kot celota.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izvedba projektov ni predvidena.
4. Kraj izvedbe: Občina Starše – naselje Trniče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek – september 2003, dokončanje marec 2003,
predviden rok 7 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše; Bojan Grus,
tel. 02/686-48-06.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
11. 7. 2003 v času uradnih ur (v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure in v
sredo od 14. do 16. ure).
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine na transakcijski račun št. 01315-0100009011 s sklicem
na št. 410-05-20033 v višini 30.000 SIT
(DDV je vključen) z namenom nakazila “Pristojbina za javni razpis kanalizacija Trniče”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 7. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Starše, Občinska uprava, Starše 93, 2205 Starše, v tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 7. 2003, ob 12. uri, Občina Starše, Starše 93, sejna soba II.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
razpisane vrednosti javnega naročila. Trajanje garancije je do izteka veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: opredeljeno v razpisnih pogojih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): predložitev podpisanega pravnega akta o skupnem nastopu z navedbo pooblaščenega
ponudnika.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih:
a) da je ponudnik oziroma njegov podizvajalec v zadnjih treh letih opravil vsaj eno
delo v višini najmanj 250 mio SIT in še vsaj
dve deli v višini najmanj 100 mio SIT (upoštevane bodo le reference s pismenimi priporočili investitorjev za tovrstna dela – izgradnja fekalne kanalizacije),
b) da ponudnik ponudi najmanj 60-dnevni plačilni rok,
c) da je ponudnik sposoben delo opraviti v predvidenem roku,
d) da ima ponudnik poravnane obveznosti do podizvajalcev,
e) da ima ponudnik na razpolago tehnične in kadrovske zmogljivosti za izvedbo javnega naročila,
f) da je odgovorni vodja gradbišča vodil
vsaj tri objekte, katerih vrednost, za posamezni objekt, je presegla 50 mio SIT,
g) da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditev delovnih pogojev,
h) da ponudnik izplačuje plače v skladu
s kolektivno pogodbo dejavnosti in
i) da ponudnik ni imel v zadnjih šestih
mesecih neporavnanih dospelih obveznosti.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
a) ponudbena cena – največ 60 točk,
b) reference s priporočili – največ 20
točk,
c) rok izvedbe del – največ 10 točk,
d) plačilni pogoji – največ 10 točk.

Št.

Podrobnejši opis bo v navodilih za oddajo ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila odposlana
10. 6. 2003.
Občina Starše
Št. 35101-0046/2003-46/09 Ob-96207
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,
4000 Kranj, tel. 04/23-73-000; e-pošta:
občina.kranj@kranj.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
prostora Prešernove ulice v Kranju.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 90 koledarskih
dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Kranj, Oddelek za gospodarske javne
službe, soba 211, Boštjan Zavrl po
tel. 04/23-73-152, faks 04/23-73-107.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 23. 6. 2003
dalje v delovnem času.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT materialnih
stroškov je potrebno plačati na enotni zakladniški račun Mestne občine Kranj pri
Upravi
za
javne
prihodke
št. 01252-0100006472, pri čemer navedite namen plačila: “Plačilo razpisne dokumentacije za ureditev prostora Prešernove
ulice v Kranju”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 7. 2003 do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 7. 2003 ob 12. uri v prostorih
Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, sejna soba št. 9.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od ponudbene vrednosti z veljavnostjo najmanj še 10 dni po
poteku veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila 60 dni od uradnega prejema situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
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javnih naročilih: so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe najmanj 60 dni od datuma odpiranja ponudb,
predviden datum odločitve je 30. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60 točk, rok izvedbe 15 točk, garancijska
doba 15 točk, reference 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2003.
Mestna občina Kranj
Št. 345/03
Ob-96305
1. Naročnik: Občina Tržič.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 18,
4290 Tržič, tel. 04/59-71-521.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
dvigala v Zdravstvenem domu Tržič in ureditev vhodnega dela v ambulanti za nujno
medicinsko pomoč v Zdravstvenem domu Tržič.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudba lahko obsega vse aktivnosti
in dela po sistemu “ključ v roke” ali pa po
sklopih:
– izgradnja dvigala,
– ureditev vhodnega dela v ambulanti za
nujno medicinsko pomoč.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: razpis ne vključuje izdelave projektov.
4. Kraj izvedbe: Tržič.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek je določen
z dnem uveljavitve pogodbe, dokončanje pa:
– izgradnja dvigala do 1. 12. 2003,
– ureditev vhodnega dela v ambulanti za
nujno medicinsko pomoč do 1. 5. 2004.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, tel. 04/59-71-521, faks
04/59-71-513, Mateja Malovrh.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave
dalje med 8. in 14. uro vsak delavnik razen v
petkih med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 42.000 SIT, nakazilo na podračun Občine Tržič številka 013310100006578 odprt pri UJP s pripisom:”Razpisna dokumentacija za Zdravstveni dom Tržič”.
8. (a) Datum in ura do kdaj je treba predložiti ponudbo: 22. julij 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič ali oddati osebno v tajništvu Občine Tržič v prvem nadstropju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. julij 2003 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določila
Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto
2003 in 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02).
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): skupina izvajalcev
je dolžna predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila v katerem mora biti natančno opredeljena odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
1. 10. 2003.
15. Mera za ocenitev ponudb: cena, reference ponudnika in garancijski rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2003.
Občina Tržič
Št. 352-109/03
Ob-96320
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: 2270 Ormož, Ptujska c. 6, 02/74-15-300, 02/74-15-327.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovoda Rakovski vrh–Mezgovci.
(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: Rakovski vrh - Mezgovci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: avgust - september 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Igor Špolar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 7. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c. 6,
2270 Ormož.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 7. 2003 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
40,000.000 SIT v letu 2003 v roku 60 dni v
skladu s predpisi o izvrševanju proračuna,
14,000.000 SIT v I. kvart. leta 2004, razlika
v I. kvart. v letu 2005.
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12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 90%,
– finančna usposobljenost – 5%,
– reference – 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2003.
Občina Ormož
Št. 005-14/2003-133
Ob-96322
1. Naročnik: Občina Šentjur.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 10,
3230 Šentjur, faks 03/57-43-446.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izdelava
projektne dokumentacije in gradnja mehansko – biološke čistilne naprave, kapacitete 400 enot, z možnostjo širitve po
fazah, za območje naselja Proseniško.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena.
4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala v
naselju Proseniško v Občini Šentjur.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali časa izvedbe: avgust 2003 –
december 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur; kontaktna oseba
Tadeja Zorič, tel. 03/747-13-25, faks
03/57-43-446.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od vključno 24. 6.
2003 dalje, vsak dan med 9. in 14. uro do
oddaje ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 15.000 SIT ponudniki poravnajo z
nakazilom na transakcijski račun št. 01320
– 0100004983, Občina Šentjur, namen nakazila: razpisna dokumentacija za izdelavo
projektne dokumentacije in gradnja mehansko – biološke čistilne naprave, kapacitete
400 enot, z možnostjo širitve po fazah za
območje naselja Proseniško.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 23. 7. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, III. nadstropje soba št. 51/A- vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 23. 7. 2003 ob 11. uri,
v veliki sejni dvorani Občine Šentjur, Mestni
trg 10, Šentjur.

10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo v višini 10% vrednosti razpisanih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačal z razpisom oddana dela po
mesečnih situacijah v skladu z razpisnimi pogoji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47.člen): naročnik bo razpisana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko
angažira podizvajalce pod pogoji iz razpisne
dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: zahtevana dokazila po razpisni
dokumentaciji mora ponudnik priložiti ponudbi.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti veljavna vsaj 90 dni od dneva oddaje
ponudbe; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 31. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudbe: merila
so podrobneje opisana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, po
predhodnem dogovoru, pri Petru Ograjenšku, tel. 03/747-13-24 in Tadeji Zorič,
tel. 03/747-13-25.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2003.
Občina Šentjur
Št. 05/2003
Ob-96327
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-27-00, faks
01/478-274.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno obrtniških del, strojnih in elektroinstalacij.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: se ne oddaja po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: objekt DURS, izpostava Domžale.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
uvedbi izvajalca v posel; rok za izvedbo 3
mesece.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: na naslovu naročnika, Urban Seničar, tel. 01/478-28-25.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 11. uro.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 7. 2003, do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: na naslov naročnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 7. 2003, ob 9.30, na naslovu
naročnika, sejna soba v 2. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
a) bančno garancijo za resnost ponudbe
so ponudniki dolžni predložiti s ponudbo.
Bančna garancija mora biti izdana v višini
1,000.000 SIT in mora veljati vključno do
30. 9. 2003;
b) izbrani izvajalec je dolžan najkasneje
v 10 dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj
za veljavnost pogodbe naročniku izročiti
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti
pogodbe;
c) izvajalec mora izročiti naročniku ob
primopredaji pogodbenih del bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% od končne pogodbene cene. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena. Rok trajanja garancije je za
30 dni daljši, kot je splošni garancijski rok
določen v pogodbi. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. Kolikor se garancijski rok
podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak
čas tudi rok trajanja garancije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok je 30 dni po prejemu fakture, ta pa se
izda po primopredaji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo zahteval pisno pogodbo med skupino ponudnikov. Vsak ponudnik izmed skupine ponudnikov odgovarja solidarno neomejeno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik je moral v letih 2001,
2002 ali 2003 dokončati vsaj dve primerljivi
deli v vrednosti nad 15,000.000 SIT.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: izbor predvidoma v 1
tednu od odpiranja ponudb, ponudbe morajo veljati vsaj do 30. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
skupna ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: omogočen bo ogled izpostave Domžale, in sicer 1. julija ob 10. uri.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2003.
Republika Slovenija
Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS
Št. 411-01/17/03
Ob-96331
1. Naročnik: Občina Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Pot Vitka Pavliča
5, 1430 Hrastnik, tel. 03/56-54-360.

Št.

3. (a) Opis in obseg gradnje: priprava
stavbnega zemljišča za gradnjo v območju OIC PUP6 pri železniški postaji.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Hrastnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del: 5
dni po podpisu pogodbe in uvedbe v delo.
Čas izvedbe: 2 meseca.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Hrastnik, Petra Plahuta.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 7. 2003, do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 7. 2003, ob 11. uri, Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, v
sejni sobi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o javnih financah.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Datum odločitve o sprejemu ponudbe je
15. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, rok izvedbe del, rok plačila.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2003.
Občina Hrastnik
Ob-96384
1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d., Kromberk,Cesta 25. junija
1b, Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Kromberk, C. 25.
junija 1b, Nova Gorica, tel. 05/339-11-00,
faks 05/339-11-28.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: kanalizacija in vodovod Ravnica – I. faza – gradbena in montažna dela.
(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: Ravnica (Mestna občina Nova Gorica).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
1. 10. 2003, zaključek del 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica, d.d., Kromberk,
Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica,
Investicijsko-razvojni sektor, kontaktni osebi Andrej Miška, univ. dipl. inž. grad. in Darja Nemec, univ. dipl. inž. grad.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek in
sreda od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije v višini 15.000 SIT (z davkom) se
nakaže na transakcijski račun odprt pri Novi
LB d.d. št. 02241-0089741389.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 7. 2003 do 8.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25. junija
1b, 5000 Nova Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 7. 2003 ob 13. uri na sedežu
družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica v II. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 10% ponujenih del
z veljavnostjo 120 dni od te objave.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni. Rok plačila je 90 dni od izstavitve
situacije. Ponudnik naj navede možnost
kompenzacij in kreditiranja.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: upošteva se splošne pogoje po 41. do 43. členu Zakon o javnih
naročilih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
120 dni od odpiranja. Datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 1. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, plačilni pogoji 15%, rok izdelave 5%,
reference 5%, garancija 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2003.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d.
Št. 41/2003
Ob-96386
1. Naročnik: Občina Trnovska vas.
2. Naslov naročnika: Trnovska vas 42,
2254 Trnovska vas, tel. 02/757-95-10, telefaks 02/757-16-61.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
lokalne ceste LC 060-070 Trnovci-Pesjak.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključujejo izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala v
Občini Trnovska vas.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: avgust 2003–
oktober 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska
vas, vsak dan od 8. do 15. ure, v petek od
8. do 13. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 27. 6. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, nakazilo na
transakcijski
račun
občine
01385-0100017997, DDV je upoštevan v
ceni ali na blagajni občine ob dvigu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 7. 2003 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Trnovska vas, Trnovska
vas 42, 2254 Trnovska vas.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 7. 2003 ob 14. uri na sedežu
Občine Trnovska vas, Trnovska vas 42,
2254 Trnovska vas.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, trajanje veljavnosti 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansov ni, naročnik bo plačeval storitev na izstavljene začasne in končne obračunske situacije, s plačilnim rokom 60 dni od dneva
prejema situacije.
12. Pravna oblika povezane skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
ZJN): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za zagotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti po 41. in
43. členu ZJN: so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
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najmanj 60 dni po dnevu odpiranja ponudb,
sklep o sprejemu ponudbe bo izdan do
31. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji ali po
tel. 02/757-95 11.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2003.
Občina Trnovska vas
Ob-96389
1. Naročnik: Agencija za radioaktivne
odpadke, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova ulica 53, 1000
Ljubljana,
tel. 01/236-32-15,
faks
01/236-32-30, nadja.zeleznik@gov.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju, dela obsegajo:
sanacijo betonov, izgradnjo strojnice, obnovo elektro in strojnih instalacij (ventilacija)
ter gradnja vodovoda in kanalizacije.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: predvidena je oddaja del skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: predmet naročila je gradnja.
4. Kraj izvedbe: Brinje 40, Občina Dol
pri Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 120
dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Nadja Železnik Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana,
tel. 01/236-32-15, faks 01/236-32-30,
nadja.zeleznik@gov.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8.30 do 12.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik mora za razpisno dokumentacijo plačati 5.000 SIT, znesek ponudnik nakaže na transakcijski račun
naročnika, številka: 01100-6030214456.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do dne 24. 7. 2003 do
16. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana,
5. nadstropje, soba št. 533.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 25. 7. 2003 ob 10. uri, na kraju
Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, 5. nadstropje,
soba št. 502.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik pri izboru ne bo upošteval ponudnikov, ki se na
razpis prijavijo z različnimi sporazumi o poslovnem sodelovanju z izvajalci, ki sicer kot
posamezniki ne bi uspeli na razpisu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna najkasneje do 31. 12. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 31. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ustreznost programa zagotovitve kvalitete, reference, cena (merila so natančno opredeljena v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2003.
Agencija za radioaktivne odpadke
Ljubljana
Ob-96392
1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25.
junija 1b, Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Kromberk, C. 25.
junija 1b, Nova Gorica, tel. 05/339-11-00,
faks 05/339-11-28.
3. (a) Opis in obseg gradnje: kanalizacija in vodovod v Kolodvorski ulici v Dornberku – gradbena in montažna dela.
(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: Dornberk (Mestna občina Nova Gorica).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
1. 10. 2003, zaključek del 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica, d.d., Kromberk,
Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica,
Investicijsko-razvojni sektor, kontaktni osebi Andrej Miška, univ. dipl. inž. grad. in Darja Nemec, univ. dipl. inž. grad.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek in
sreda od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije v višini 15.000 SIT (z davkom) se
nakaže na transakcijski račun odprt pri Novi
LB d.d. št. 02241-0089741389.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 7. 2003 do
8.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vodovodi in kanalizacija Nova
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Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25. junija
1b, 5000 Nova Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 7. 2003 ob 9. uri na sedežu
družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica, v II. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 10% ponujenih del
z veljavnostjo 120 dni od te objave.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni. Rok plačila je 90 dni od izstavitve
situacije. Ponudnik naj navede možnost
kompenzacij in kreditiranja.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: upošteva se splošne pogoje po 41. do 43. členu Zakon o javnih
naročilih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
120 dni od odpiranja. Datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 1. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, plačilni pogoji 15%, rok izdelave 5%,
reference 5%, garancija 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2003.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d.
Ob-96393
1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25.
junija 1b, Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Kromberk, C. 25.
junija 1b, Nova Gorica, tel. 05/339-11-00,
faks 05/339-11-28.
3. (a) Opis in obseg gradnje: kanalizacija v Trgu J. Srebrniča in črpališče Solkan-sever v Solkanu – gradbena in montažna dela.
(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: Solkan (Mestna občina
Nova Gorica).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
1. 10. 2003, zaključek del 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica, d.d., Kromberk,
Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica,

Št.

Investicijsko-razvojni sektor, kontaktna oseba Andrej Miška, univ. dipl. inž. grad., Darja
Nemec, univ. dipl. inž. grad.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek in
sreda od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije v višini 15.000 SIT (z davkom) se
nakaže na transakcijski račun odprt pri Novi
LB d.d. št. 02241-0089741389.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 7. 2003 do
8.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25. junija
1b, 5000 Nova Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 7. 2003 ob 10. uri na sedežu
družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica, v II. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 10% ponujenih del
z veljavnostjo 120 dni od te objave.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni. Rok plačila je 90 dni od izstavitve
situacije. Ponudnik naj navede možnost
kompenzacij in kreditiranja.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: upošteva se splošne pogoje po 41. do 43. členu ZJN.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
120 dni od odpiranja. Datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 1. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, plačilni pogoji 15%, rok izdelave 5%,
reference 5%, garancija 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2003.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d.
Ob-96394
1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25. junija
1b, Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Kromberk, C. 25.
junija 1b, Nova Gorica, tel. 05/339-11-00,
faks 05/339-11-28.
3. (a) Opis in obseg gradnje: kanalizacija in vodovod Ozeljan – III. faza – gradbena in montažna dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena.
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ozeljan (Mestna občina Nova Gorica).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
1. 10. 2003, zaključek del 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica, d.d., Kromberk,
Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica,
Investicijsko-razvojni sektor, kontaktna oseba Andrej Miška, univ. dipl. inž. grad., Darja
Nemec, univ. dipl. inž. grad.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek in
sreda od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije v višini 15.000 SIT (z davkom) se
nakaže na transakcijski račun odprt pri Novi
LB d.d. št. 02241-0089741389.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 7. 2003 do
8.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25. junija
1b, 5000 Nova Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 7. 2003 ob 12. uri na sedežu
družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica, v II. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 10% ponujenih del
z veljavnostjo 120 dni od te objave.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni. Rok plačila je 90 dni od izstavitve
situacije. Ponudnik naj navede možnost
kompenzacij in kreditiranja.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: upošteva se splošne pogoje po 41. do 43. členu ZJN.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
120 dni od odpiranja. Datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 1. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, plačilni pogoji 15%, rok izdelave 5%,
reference 5%, garancija 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2003.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d.
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Št. 362-03-1/2003; 21/03
Ob-96397
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
službenih in najemnih stanovanj.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: da.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: različne lokacije po Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: razviden iz razpisne dokumentacije.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana – Sektor za
javna naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure
vsak delovni dan od dneva objave do dneva
odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272003.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 7. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 7. 2003 ob 9.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančne garancije po razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – 100 točk;
2. reference ponudnika – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslov naročnika, faks
01/478-18-78.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2003.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
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Št. 351-05-21/2003; 21/03 Ob-96398
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
GOI del za izgradnjo nove stavbe državnih organov v Tolminu.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Tolmin.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: razviden iz razpisne dokumentacije.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana – Sektor za
javna naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure
vsak delovni dan od dneva objave do dneva
odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272003.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 7. 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 7. 2003 ob 9.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančne garancije po razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – 100 točk;
2. reference ponudnika – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslov naročnika, faks
01/478-18-78.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne
13. 6. 2003, Ob-95748.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2003.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 097/03
Ob-96399
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel. 01/478-80-02,
faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija križišča na cesti R1-220/1334
Krško-Brežice v km 12+205.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R1-220 Krško-Brežice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: najkasneje do
31. 5. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba
416/IV
(Irena
Skubic),
tel. 01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun
št. 01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 7. 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 24. 7.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZIPRS0304.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 138,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 098/03
Ob-96400
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel. 01/478-80-02,
faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
preplastitve ceste G2-105/0258 v območju Metlika-MMP.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta G2-105 Metlika-Most čez Kolpo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 60 dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba
416/IV
(Irena
Skubic),
tel. 01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun
št. 01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 7. 2003
do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 24. 7.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZIPRS0304.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Št.

14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 19,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 20/03
Ob-96402
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/23-04-000, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja elektrokabelske kanalizacije od RTP
Kamnik do Kalcita v Kamniku – I. faza
(po priloženem popisu del s količinami).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba mora biti celovita,
eventualnih delnih ponudb ne bomo upoštevali.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Kamnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek del je mesec julij 2003 in dokončanje
teh del v petih mesecih.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Ireni Homovc Gačnik,
tel. 01/23-04-320, soba št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, 1516 Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 17. julija
2003, in sicer vsak delovni dan od 8. do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 15.000 SIT (vključno z DDV) na transakcijski račun Elektro
Ljubljana, d.d. št.: 06000-0076655034,
sklic na številko: 23003371-20-03, z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
oddane najkasneje do 17. julija 2003 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Služba za javna naročila in nabavo, Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.
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Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno pripisano “Javni razpis št. JN 20/03
– Ponudba za izgradnjo elektrokabelske kanalizacije od RTP Kamnik do Kalcita v Kamniku – I. faza – Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 17. julija
2003, ob 11. uri v sejni sobi družbe Elektro
Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56/VII v
Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 60
dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti:
 redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, ki odraža zadnje stanje
ponudnika, oziroma samostojni podjetnik
priglasitveni list DURS-a, ki odraža zadnje
stanje,
 obrtno dovoljenje pristojnega organa,
kjer ima ponudnik svoj sedež za opravljanje
dejavnosti 45.210 (splošna gradbena dela),
 dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
 dokazilo/izjavo, da poslovanje ponudnika ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem
ali taka sodna ali upravna odločba, ki mu
prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila, ne starejše od 30 dni,
· dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,
 dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
 BON 1 za zadnje poslovno leto ponudnika, 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 zadnje poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k reviziji, če njegova ponudbena vrednost 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-
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benih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
· pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
· pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, zagotovitvi garancij,
· pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
· pisno izjavo ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
· pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
· pogodbo s podizvajalcem, oziroma pogodbo o skupnem nastopanju, če ponudnik
zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v
obliki poslovnega sodelovanja,
· pisne izjave vseh v svoji ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti do njih, ne starejše od
30 dni,
· pisno izjavo ponudnika oziroma njegovega podizvajalca o usposobljenosti in sposobnosti, s katero dokazuje zadostno prosto kadrovsko zmogljivost usposobljenih delavcev (s priloženim seznamom delavcev za
izvedbo naročila in z navedbo njih strokovne usposobljenosti) ter zadostno tehnično
opremljenost za izvedbo naročila, kar dokazuje s spiskom gradbene mehanizacije,
· potrjen vzorec pogodbe,
· dokazila glede drugih-posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji naročila izbranemu ponudniku. Za izhodišče
določitve starosti dokumentov se upošteva
datum odpiranja ponudb.
Pridobitev dokumentov pod oznako  velja tudi za eventualnega podizvajalca za gradbena dela in morajo biti predloženi v originalu ali kot fotokopije, ustrezno žigosani in podpisani. V ponudbeni dokumentaciji naj bodo
razvrščeni po gornjem vrstnem redu.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (80% delež),
– potrjene reference (12% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000
(3% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovane do 11. julija 2003.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 13. junija 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 404-01-124/2003
Ob-96424
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana,
Urad
za
investicije,
tel. 01/24-41-176, faks 01/24-41-269.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del na Centru za usposabljanje na morju – Fakultete za pomorstvo in promet v
Portorožu.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo oddal najugodnejšemu ponudniku celotno javno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Obala 6, Portorož.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del avgust 2003, dokončanje november 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Imos d.d., Dunajska 56, 1001 Ljubljana; dodatne informacije: Mateja Špan, tel. 01/473-33-82,
faks 01/473-33-78.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
naprej, vsak delavnik od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 5.000 SIT, plačilo na transakcijski račun Imos d.d. št.: 05100-8011007067
pri A Banki, pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: (datum prispetja)
28. 7. 2003, do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vložišče – soba št. 201.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 7. 2003 ob 10. uri v prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Urad za investicije, Trubarjeva 3/V, Ljubljana, sejna soba št. 40.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
90 dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačeval izvršena dela na osnovi začasnih mesečnih situacij, z zamikom 60 dni
od uradnega prejetja potrjene situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-

nih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: skladno z določili pogojev
iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe – avgust 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne
13. 6. 2003, Ob-95908.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 6. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-96426
1. Naročnik: Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor.
2. Naslov naročnika: Razlagova ulica
14, Maribor, tel. 02/229-00-00, telefaks
02/252-70-56.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
predavalnic.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja del po
sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Maribor, Razlagova ulica 14.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 15. 6.
2003, dokončanje najkasneje 15. 9. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Abiro, d.o.o.,
2000
Maribor,
Gregorčičeva
39,
tel. 02/228-04-70, abiro@siol.net, Iztok
Vodušek.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure, 2 dni po tej objavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvigu razpisne dokumentacije izkazati s potrdilom o plačilu materialnih stroškov v višini
75.000 SIT na račun naročnika, žiro račun
EPF s pripisom: Za razpis EPF-predavalnica.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje v roku 14 dni po tej
objavi do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: EPF, Razlagova ulica 14, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7 dni po roku oddaje v poslovnih
prostorih EPF.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: zahtevana bančna garancija za resnost ponudbe, ter za pravočasno in dobro izvedbo prevzetih obveznosti
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ponudbe v višini 10% vrednosti ponujenih
del.
11. Pogoji financiranja in plačila in sklicevanje na določila v predpisih: po določilih razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen): skladno z Zakonom o javnih naročilih.
13. Pogoji ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva oddaje
ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 90 točk,
– reference 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zapečatene kuverte morajo biti javno
označene z napisom »Ponudba- ne odpiraj
»in številko objave javnega naročila v Uradnem listu RS z navedbo predmeta naročila.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
EPF Maribor
Ob-96429
1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d., Kromberk,Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Kromberk, C. 25.
junija 1b, Nova Gorica, tel. 05/339-11-00,
faks 05/339-11-28.
3. (a) Opis in obseg gradnje: kanalizacija Vrtojba-jug – gradbena in montažna
dela.
(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: Vrtojba (Občina Šempeter-Vrtojba).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
1. 10. 2003, zaključek del 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica, d.d., Kromberk,
Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica,
Investicijsko-razvojni sektor, kontaktna oseba: Andrej Miška, univ. dipl. inž. grad. Darja
Nemec, univ. dipl. inž. grad.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek in
sreda od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije v višini 15.000 SIT (z davkom) se
nakaže na transakcijski račun odprt pri Novi
LB d.d. št. 02241-0089741389.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 7. 2003 do
8.45.

Št.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25.junija 1b,
5000 Nova Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 7. 2003 ob 9. uri na sedežu družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica,
d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000
Nova Gorica v II. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 10% ponujenih del
z veljavnostjo 120 dni od te objave.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni. Rok plačila je 90 dni od izstavitve
situacije. Ponudnik naj navede možnost
kompenzacij in kreditiranja.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: upošteva se splošne pogoje po 41. do 43. členu ZJN.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
120 dni od odpiranja. Datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 1. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, plačilni pogoji 15%, rok izdelave 5%,
reference 5%, garancija 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 6. 2003.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d.
Št. 117/03
Ob-96433
1. Naročnik: Občina Ruše.
2. Naslov naročnika: Trg vstaje 11,
2342 Ruše, tel. 02/669-06-40, faks
02/669-06-54.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja kanalizacije mešanega sistema na
območju Vrtne ulice v Rušah.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddajo v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projektna dokumentacija je izdelana.
4. Kraj izvedbe: Vrtna ulica, 2342 Ruše.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del 15. 9. 2003, predviden čas izvedbe
1 mesec.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ruše,
Trg vstaje 11, 2342 Ruše. Dodatne infor-

57-59 / 20. 6. 2003 / Stran 3375
macije: Dijana Rokavec, tel. 02/669-06-44
– splošni del razpisa, Vladimir Krajcer –
tehnični del, na tel. 02/666-23-31, ponedeljek sreda, petek med 8. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, sreda, petek, med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: v znesku 15.000 SIT (z
DDV), na poračun Občine Ruše
št. 01308-0100008966, odprt pri UEP Slovenska Bistrica, z navedbo: »Plačilo RD –
Izgradnja kanalizacije mešanega sistema na
območju Vrtne ulice v Rušah«.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 18. 7. 2003 do
10. ure ne glede na način pošiljanja.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ruše, Trg vstaje 11,
2342 Ruše, s pripisom: »Ne odpiraj – Izgradnja kanalizacije mešanega sistema na
območju Vrtne ulice v Rušah«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 7. 2003 ob 11. uri, na naslovu:
Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše;
sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije, rok plačila je 60 dni 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): v primeru predložitve skupne ponudbe se zahteva predložitev pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeljevati odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in navedbo nosilca posla; ne
glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 31. 10. 2003, predviden datum
odločitve o izbiri izvajalca 23. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba skladno s
razpisno dokumentacijo:
– cena;
– reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2003.
Občina Ruše
Št. 404-01-103/2003
Ob-96457
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo 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.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena, obrtniška, strojno in elektro inštalacijska dela ter zunanja ureditev pri prenovi dela Srednje gradbene šole v Mariboru.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo oddal najugodnejšemu ponudniku celotno javno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudnik lahko ponudi le variante, predvidene
s projektno ali z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del takoj po podpisu pogodbe, dokončanje del
predvidoma do julija 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Proplus d.o.o.,
Strma ul. 8, 2000 Maribor, dodatne informacije Bojana Sovič in Stanislav Urek,
tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35,
e-mail: proplus@proplus.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
naprej, vsak delovnik od 9. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, plačilo na TRR
št. 04515-0000334091 pri Novi KBM,
pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: (datum prispetja)
21. 7. 2003, do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Proplus d.o.o., Strma ul. 8,
2000 Maribor – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 7. 2003, ob 11.30, v prostorih
Proplus d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Maribor
– sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
90 dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačeval izvršena dela na osnovi začasnih mesečnih situacij, z zamikom 60 dni
od uradnega prejetja potrjene situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: skladno z določili pogojev
iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe do 15. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 49-51 z
dne 30. 5. 2003, Ob-94784.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 6. 2003.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
Št. 404-01-104/2003
Ob-96458
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana,
Urad
za
investicije,
tel. 01/24-41-176, faks 01/24-41-269.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena, obrtniška, strojno in elektro inštalacijska dela ter zunanja ureditev pri izgradnji Srednje šole Slovenska Bistrica.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo oddal najugodnejšemu ponudniku celotno javno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Slovenska Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi le variante, predvidene s projektno ali z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del takoj po podpisu pogodbe, dokončanje del
predvidoma do julija 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Proplus d.o.o.,
Strma ul. 8, 2000 Maribor, dodatne informacije Bojana Sovič, tel. 02/250-41-10,
faks 02/250-41-35, e-mail: proplus@proplus.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
naprej, vsak delovnik od 9. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, plačilo na TRR
št. 04515-0000334091 pri Novi KBM,
pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: (datum prispetja)
21. 7. 2003, do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Proplus d.o.o., Strma ul. 8,
2000 Maribor – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 7. 2003, ob 13. uri prostorih Proplus d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Maribor –
sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
90 dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačeval izvršena dela na osnovi začasnih mesečnih situacij, z zamikom 60 dni
od uradnega prejetja potrjene situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: skladno z določili pogojev
iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe do 15. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 49-51 z
dne 30. 5. 2003, Ob-94783.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 6. 2003.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
Št. 404-01-95/2003
Ob-96459
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana,
Urad
za
investicije,
tel. 01/24-41-176, faks 01/24-41-269.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena, obrtniška, strojno in elektro inštalacijska dela ter zunanja ureditev pri rekonstrukciji in adaptaciji zavoda ter izgradnja dveh stanovanjskih skupin za
potrebe VIZ Višnja Gora.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo oddal najugodnejšemu ponudniku celotno javno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Višnja Gora.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudnik lahko ponudi le variante, predvidene
s projektno ali z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del takoj po podpisu pogodbe, dokončanje del
predvidoma do decembra 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Proplus d.o.o.,
Strma ul. 8, 2000 Maribor, dodatne informacije Bojana Sovič, Marjan Škrinjar,
tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35,
e-mail: proplus@proplus.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
naprej, vsak delovnik od 9. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, plačilo na TRR
št. 04515-0000334091 pri Novi KBM,
pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: (datum prispetja)
21. 7. 2003, do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Proplus d.o.o., Strma ul. 8,
2000 Maribor – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 7. 2003, ob 14.30, v prostorih
Proplus d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Maribor
– sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
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na garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
90 dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačeval izvršena dela na osnovi začasnih mesečnih situacij, z zamikom 60 dni
od uradnega prejetja potrjene situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: skladno z določili pogojev
iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe do 10. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 48 z dne
23. 5. 2003, Ob-94401.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 6. 2003.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
Št. 21/2003
Ob-96468
1. Naročnik: Snaga javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna ul. 64,
2000 Maribor, tel. 02/33-13-551, telefaks
02/33-27-661.
3. (a) Opis in obseg gradnje: odplinjanje odlagališča Pobrežje, Etapa 2003.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddajo le v celoti brez
oddaje po posameznih sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: dela zajemajo izvajanje zemeljskih, gradbenih in montažnih del brez izdelave projektne dokumentacije.
4. Kraj izvedbe: Maribor, Pobrežje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba se odda za celoten obseg razpisanih del. Variantne ponudbe niso predvidene.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden čas
izvajanja razpisanih del je 90 dni od 12. 8.
2003 do 10. 11. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v tajništvu podjetja na naslovu naročnika. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: Andrej Kovač,
u.d.i.s., tel. 02/33-13-551.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno prejeti od objave tega
razpisa.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za plačilo razpisane dokumentacije v višini 5.000 SIT se vplača na blagajni na naslovu naročnika ali na
TR 04515-00001757870 NKBM Maribor.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 7. 2003 do 13.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Snaga javno podjetje d.o.o.,
Nasipna ul. 64, 2000 Maribor, tajništvo podjetja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 7. 2003 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v ponudbi se priloži bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 3,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obračun izvršenih del se vrši na podlagi mesečnih obračunskih situacij z najkrajšim rokom
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): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: pogoji so podani v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 30. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za ocenjevanje ponudb so podana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: razpisana dela na objektu: odplinjanje odlagališča Pobrežje, Etapa
2003 zajemajo: dograditev odplinjevalnih
napeljav (izgradnja 650 m plinovodov, 10
sond za odplinjanje), zatesnitev in rekultivacija površin (površina: 3 ha, vgradnja
ilovice: 18.200 m3, naprava rekultivacijske plasti s plodno zemljo: 19.600 m3),
naprava obodnega jarka: 370 m, zasaditev roba odlagališča: 18 zasaditvenih polj,
ureditev brežine: 6.000 m2 ter ostala
spremljajoča dela.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: javni razpis je objavljen prvič.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2003.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Št. 110-1/03
Ob-96474
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
(a) Opis in obseg gradnje: AC Karavanke – Obrežje; cestninska postaja na
severnem kraku priključka Ivančna Gorica in cestninska postaja na južnem
kraku priključka Ivančna Gorica.
(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.

57-59 / 20. 6. 2003 / Stran 3377
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: AC Karavanke – Obrežje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok za popolno
dokončanje del je 7 mesecev po prejemu
obvestila Inženirja, da lahko prične z deli.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.28, kontaktna oseba je Oto Rubinič univ. dipl. inž.
grad.,
tel. 01/30-68-204,
faks
01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Feliks Strmole univ. dipl. inž. grad.
DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., nadzor Ivančna
Gorica,
tel. 01/787-86-63,
faks
01/787-86-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 70.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma
z
virmanom
na
TRR
št. 02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 23. 7. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 23. 7.
2003 ob 11. uri v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 9,255.000 SIT. Veljavnost bančne
garancije mora biti najmanj 172 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Naročilo se financira iz lastnih sredstev DARS
d.d. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-
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nih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev o sprejemu ponudbe je 1. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 42 z dne 9. 5.
2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-96475
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
(a) Opis in obseg gradnje: odsek: AC
Lenart – Beltinci, pododsek: Vučja vas –
Beltinci Z R 353; novogradnja viadukta
ŠT. 6 – 4.
I. faza: izvedba kompletnega temeljenja, izdelava krajnih opornikov s krili,
zasip za oporniki in dokončanje ter finaliziranje leve prekladne konstrukcije.
II. faza: desna polovica viadukta –
stebri, prekladna konstrukcija in finalizacija desne polovice.
(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: odsek: AC Lenart –
Beltinci, pododsek: Vučja vas – Beltinci Z
R 353.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 12 mesecev od prejema pisma o
sprejemu ponudbe za I. fazo in 6 mesecev
od uvedbe izvajalca v delo za II. fazo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba je Oto Rubinič univ. dipl. inž.
grad.,
tel. 01/30-68-204,
faks
01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Rade Zeljković univ. dipl. inž. grad.
– DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Nadzor Maribor, Ulica talcev 24, 2000 Maribor,
tel. 02/234-32-18 faks 02/234-32-225.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma
z
virmanom
na
TRR
št. 02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 25. 7. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 25. 7.
2003 ob 10. uri v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 15,840.000 SIT. Veljavnost bančne
garancije mora biti najmanj 172 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira iz lastnih sredstev DARS
d.d. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev o sprejemu ponudbe je 3. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 56 z dne 13. 6.
2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-96480
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Občina Ivančna
Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica,
tel. 01/78-78-384, 01/78-78-385, faks
01/78-77-697.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja kanalizacije Višnja gora – Ivančna
Gorica II. in III. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Zgornja Draga – Malo
Hudo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 3 mesece po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ivančna Gorica, referat za komunalo, ceste in
evidence,
Rajko
Peterlin,
tel. 01/78-78-384.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v skladu s 24.
členom Zakona o javnih naročilih ni omejtve.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: na podlagi zahteve ponudnika bo izstavljen račun v višini 10.000
SIT za stroške razpisne dokumentacije (DDV
je vključen). Znesek je potrebno plačati pred
dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 7. 2003 do
8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica, tajništvo. Po pošti
poslane ponudbe na naslov do 28. 7. 2003
do 8. ure. Kuverta mora biti zaprta in zapečatena ter označena “Ne odpiraj – Ponudba – Izgradnja kanalizacije Višnja Gora –
Ivančna Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 7. 2003 ob 9. uri v sejni sobi
Občine Ivančna Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija navedena v razpisu.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
financiranja so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: skladno z določili razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od dneva odpiranja ponudb to je 26. 10.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.
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V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
zahtevati odškodnino iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 6. 2003.
Občina Ivančna Gorica
Št. 100/03
Ob-96483
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel. 01/478-80-02,
faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija mostu čez Savinjo v Zidanem
mostu na cesti G1-5/331.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta G1-5 Zidani most
– Radeče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Čas izvedbe: 10 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba
416/IV,
(Irena
Skubic),
tel. 01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun
št. 01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 7. 2003 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 24. 7.
2003 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZIPRS0304.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o

Št.

sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 126,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 6. 2003.
Direkcija RS za ceste
Ob-96500
1. Naročnik: Občina Loški Potok.
2. Naslov naročnika: Hrib 17, 1318 Loški Potok, tel. 01/835-01-00, faks
01/835-01-02.
3. (a) Opis in obseg gradnje: opremljanje obrtne cone I/1 – Mali Log in izgradnja objekta za komunalne potrebe.
(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: Mali log – Občina Loški
Potok.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 3 mesece po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Loški
Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok, (Viljem
Vesel)
tel. 01/835-01-10,
faks
01/835-01-02.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT, naj ponudniki poravnajo
z
virmanom
na
TRR
št. 01266-0100005592.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 7. 2003 do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Obcina Loški Potok, Hrib 17,
1318 Loški Potok – tajništvo v 1. nadstropju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 17. 7. 2003 ob
10. uri v pisarni župana I. nadstropje, Hrib
17, 1318 Loški Potok.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bancna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po mesečnih situacijah skladno z določili pogodbe.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-
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nih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 90 dni, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 5 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 35,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 6. 2003.
Občina Loški Potok
Št. 1/2-1917/03
Ob-96589
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenske železnice d.d., PP infrastruktura, 1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, telefaks
01/29-14-822, tel. 01/29-14-609.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
strehe postajnega poslopja Jesenice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izvajalec del
mora poleg izvedbe del izdelati tudi PID
(projekt izvedenih del).
4. Kraj izvedbe: Postajno poslopje Jesenice – območje železniške postaje Jesenice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 4 mesece
po uvedbi v posel.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice d.d., PP Infrastruktura, 1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, Alenka Dervarič (soba 227), za dodatne informacije
Alenka Dervarič, (soba 227), telefon
01/29-14-609,
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno razpisno dokumnetacijo: vsak
delovni dan med 11. in 13. uro, od objave
razpisa do 18. 7. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
25.000 SIT na transakcijski račun:
02923-0019346887, pri NLB, Ljubljana,
sklic na številko 27 ali na glavni blagajni
Slovenskih železnic d.d., 1506 Ljubljana,
Kolodvorska ulica 11, soba 115, kjer tudi
dobijo potrdilo o plačilu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 7. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., PP
Infrastruktura, 1506 Ljubljana, Kolodvorska
ulica 11, soba 205 (tajništvo PP infrastrukture).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 7. 2003 ob 13. uri, v prostorih
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Slovenskih železnic d.d., 1506 Ljubljana,
Kolodvorska ul. 11.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančno zavarovanje za resnost ponudbe (garancija za resnost ponudbe) mora biti dano
v višini 3% ponudbene vrednosti v obliki
bančne garancije prvorazredne banke s sedežem v državi naročnika ali v tujini, ali v
drugi obliki – menica z menično izjavo, v
primeru, da ponudbena vrednost ne presega 50 milijonov SIT, skladno z določili
15. člena Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2003 in 2004
(Ur. l. RS, št. 118 z dne 30. 12. 2002) ter
zahtevami naročnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilo v roku 60 dni po potrditvi mesečnih situacij.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): samostojni ponudnik, skupina ponudnikov ali ponudnik s
podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. členu do 43. členu
Zakona o javnih naročilih:
(a) Reference ponudnika:
– izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj treh
objektov, ki so po svoji naravi, zahtevnosti
in vrednosti (100% ponudbene cene) primerljivi z razpisanim delom, v zadnjih treh
letih.
(b) Finančna sposobnost ponudnika:
– poprečni letni promet ponudnika v zadnjih treh letih v višini najmanj ena in polkratne vrednosti javnega naročila,
– likvidna sredstva in/ali prikaz možnosti najetja kredita v minimalni vrednosti prvih dveh mesečnih situacij.
Sredstva morebitnih podizvajalcev se ne
bodo upoštevala pri ugotavljanju ponudnikovega izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev. Sredstva partnerjev v skupnem nastopu pa se seštevajo, da se ugotovi skupna sposobnost izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev,
(c) Rok dokončanja del ne more biti daljši od razpisanega
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od roka, določenega za predložitev
ponudbe, predvideni datum odločitve 4. 8.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: komisija bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in rangiranje ponudb po sistemu točkovanja od
0 do 100 točk. Komisija bo pri svojem delu
uporabljala merila, ki so podana v nadaljevanju:
– Višina ponudbene cene – vplivnost
90%
Točkovanje se izvede na naslednji način
Fi=

Fmin
————————
fi

x

90
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Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika v tem segmentu, ki je imel pravilno
ponudbo
fi – ponudbena vrednost i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
– Usposobljenost strokovnega kadra –
vplivnost
10%
Ocenjuje se število redno zaposlenih
strokovnjakov gradbene smeri (najmanj inženir gradbeništva) in izpolnjenimi pogoji po
ZGO-1 za i-tega ponudnika in njegovih partnerjev oziroma podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila in imajo
ustrezne reference (navedeni v obrazcu
št. 3. - kadrovska zmogljivost). V primeru,
da so navedeni več kot trije strokovnjaki, se
bo upoštevalo Kmax enako 3.
ki
Ki = ————————
Kmax

x
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ki – število zaposlenih strokovnjakov i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo.
V primeru, da so navedeni več kot trije strokovnjaki, se bo upoštevalo Ki enako 3.
Kmax – število zaposlenih strokovnjakov
najboljšega ponudnika v tem segmentu, ki
je imel pravilno ponudbo
Skupna ocena ponudbe se izvede s seštevanjem točk po obeh merilih.
Ponudnik, ki zbere najvišje število točk
je najugodnješi.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 6. 2003.
Slovenske železnice d.d. Ljubljana
Št. 01/2003
Ob-96591
1. Naročnik: Nepremičnine Celje,
d.o.o., za Mestno občino Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, tel. 03/42-65-100, faks
03/42-65-134, e-mail: nepremicnine@celje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena in obrtniška dela na objektu Knežji
dvorec v Celju, projekt novih streh – zahodni trakt.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Knežji dvorec v Celju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek avgust
2003, dokončanje december 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Pomočnik direktorja Janko Arnuš, univ. dipl. inž. gradb.,
03/42-65-130.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 23. 6. 2003
do 23. 7. 2003 od 8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, transakcijski

račun: 24300-800-4305631 pri Krekovi
banki,.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do
23. 7. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nepremičnine Celje d.o.o., Trg
celjskih knezov 8, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 7. 2003 ob 10. uri na sedežu
naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 6
mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja in roki so določeni v pogodbi
kot obvezni prilogi razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora zagotavljati vsaj
30% lastnih kadrov, redno zaposlenega s
polnim delovnim časom mora imeti vsaj enega pooblaščenega inženirja s sedmo stopnjo
izobrazbe, ponudnik je moral v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe izvesti prenove na
vsaj treh poslovnih ali stanovanjskih ali poslovno – stanovanjskih objektih, ki so pod
spomeniškim varstvom, s tem, da je bil vsaj
en objekt večji od 200 m2 neto površine.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 24. 9. 2003, predvideni datum odločitve je 10. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2003.
Nepremičnine Celje d.o.o.
Št. 2/03
Ob-96592
1. Naročnik: Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Zarnikova 3, faks 01/306-15-78.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno obrtniških in instalacijskih
del za izgradnjo šestih stanovanjskih
objektov – stolpičev, vsak s po trinajstimi stanovanjskimi enotami v območju
urejanja MS 8/3 Polje pri Ljubljani, v
skupni izmeri 9000 m2 bruto etažne površine.
(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
vključujejo izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Polje pri Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni datum začetka del je september 2003, dokončanje pa december 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javni stanovanjski sklad MOL, Ljubljana, Zarnikova 3,
soba 107/I, Olga Funa, univ. dipl. ek.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od dneva te objave med 9. in 11. uro, do
konca oddaje razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije z DDV znaša 50,000.000 SIT in se
nakaže na TRR naročnika št.: 01261-652
0972441, z obveznim pripisom: “Za razpisno dokumentacijo Šest stolpičev – MS 8/3
Polje pri Ljubljani”. Pri dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik razpisne dokumentacije izkazati z dokumentom, iz katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije. Naročnik ni davčni zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 7. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Ljubljana, Zarnikova
3, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 7. 2003, ob 13. uri, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Ljubljana, Zarnikova 3, sejna soba v III. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, v višini
40,000.000 SIT, veljavna minimalno 120
dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolniti ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
Poleg tega mora ponudnik:
– na projektu zagotoviti zahtevano število strokovnih kadrov, ki so vpisani v imenik
Inženirske zbornice Slovenije (IZS),
– predložiti dokazila, potrjena s strani investitorja, da je v obdobju zadnjih petih let
izvedel vsaj dva objekta ali skupini objektov
s področja stanovanjske ali stanovanjsko
poslovne gradnje v vrednosti najmanj
500,000.000 SIT.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 120 dni
od dneva odpiranja ponudb; predvideni datum sprejema ponudbe: skladno z ZJN-1.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 90%,
– garancijski roki 10%.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže
največjo vsoto točk na podlagi vrednotenja
po posameznih merilih.

Št.

Način točkovanja po zgoraj navedenih
merilih je podrobneje prikazan v razpisnih
pogojih.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: rok za informacije je do vključno
24. 7. 2003. Vprašanja je potrebno posredovati pisno na faks 01/306-15-78, pod
šifro »Šest stolpičev – Polje pri Ljubljani«.
Odgovore bo naročnik posredoval pisno
vsem ponudnikom, ki so prejeli razpisno
dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 17. 1. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2003.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Razveljavitev
Št. 36101/00001/2003
Ob-96251
Postopek za oddajo javnega naročila za
čiščenje poslovnih prostorov Mestne občine Celje in oskrba s pripadajočim čistilnim
materialom in čistilnimi sredstvi, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 40-41 z dne 5. 5.
2003, Ob-92962 in v Uradnem listu RS,
št. 45 z dne 16. 5. 2003, Ob-93817, se
razveljavi.
Mestna občina Celje
Popravek
Javni razpis za šolsko pohištveno in telovadno opremo, Občine Radovljica, objavljen v Uradnem listu RS, št. 56 z dne 13. 6.
2003, Ob-95766, je bil pomotoma objavljen pod rubriko ZJN-12.S. Razpis po naravi sodi v rubriko ZJN-12.B.
Uredništvo
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(položnico ali virmanom), iz katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije, z navedbo polnega naslova ponudnika in davčno številko.
Uredništvo
Popravek
Ob-96490
V javnem razpisu, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 53-54 z dne 6. 6.
2003, Ob-95437, za izvajanje svetovalnega inženiringa in vodenje projekta pri
graditvi objekta Nova pediatrična klinika,
se 11. in 17. točka popravita in pravilno
glasita:
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% ocenjene
vrednosti.
17. Merila za ocenitev ponudbe: podtočka d) Posebne reference strokovnih
kadrov s seznama v prilogi k C 09 razpisne dokumentacije – 30 točk.
Ministrstvo za zdravje

Popravek
Ob-96593
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za storitev: zavarovalne storitve – zavarovanje premoženja in oseb – 1A, št. kat. 6a, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 56 z dne 13. 6.
2003, Ob-95765, se 8. (b), 9. (a), 10. in
20. točka popravijo in se pravilno glasijo:
8. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, med
9. in 13. uro, do vključno 15. julija 2003.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 15. julija 2003,
do 13. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 15. julija 2003, ob 14. uri na naslovu: Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. junij 2003.
Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Popravek

Popravek
V javnem razpisu za čiščenje stavb, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Območna enota Kranj, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 53-54 z dne 6. 6. 2003,
Ob-95273 se 8. (c) točka popravi in se pravilno glasi:
8. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je
vključen) na transakcijski račun Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije pri
UJP v Ljubljani št. 01100-6030274014
sklic št. 240000-7130004. Prevzem razpisne dokumentacije osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokazilo

Ob-96595
V objavi javnega razpisa za oddajo naročila storitev po odprtem postopku, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 56 z dne
13. 6. 2002, Ob-95855, se zaradi tiskarske napake popravi:
8. (c) točka tako, da se pravilno glasi:
8. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo proti plačilu
15.000 SIT na žiro račun naročnika št.:
01100-6300109972, sklicevanje na številko 18 24228-7141998-00106803.
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet
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Podaljšanje roka za predložitev ponudb
Ob-96495
V javnem razpisu za izvajanje prevozov
šolskih otrok v Občini Lenart za šolsko leto
2003/2004, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 48, z dne 23. 5. 2003, Ob-94432,
se zaradi spremembe razpisne dokumentacije 6 dni ali manj pred rokom, določenim
za predložitev ponudb, v skladu s četrtim
odstavkom 25. člena ZJN-1 podaljša rok za
oddajo ponudb, in sicer: datum, v katerem
morajo kandidati predložiti ponudbe in datum odpiranja ponudb:
– 26. 6. 2003 do 9. ure (rok za predložitev pondub),
– 26. 6. 2003 ob 10. uri (odpiranje ponudb).
Občina Lenart
Št. 11/2003
Ob-96182
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,
Celje, tel. 03/423-30-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: zavarovanje premoženja in odgovornosti. Naročnik razpisuje naslednje vrste zavarovanj: požarno zavarovanje,
vlomsko
zavarovanje
in
zavarovanje splošne odgovornosti iz dejavnosti, vključno z odgovornostjo za lastne
zaposlene ter zavarovanje za strokovne napake. Gre za storitve iz točke 6a priloga 1A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno naročilo se oddaja kot celota.
5. Kraj izvedbe: Celje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: naročilo se oddaja za obdobje 5 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se lahko zahteva od Damjane
Karner-Sevčnikar, Splošna bolnišnica Celje, služba za investicije, preskrbo in vzdrževanje, Oblakova ulica 5, Celje po enodnevni predhodni najavi po faksu
03/423-37-55 in predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije – dodatne informacije daje Damjana Karner-Sevčnikar,
tel. 03/423-30-65.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo je potrebno plačati znesek 5.000 SIT na
transakcijski račun št. 01100-6030276827.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 22. 7. 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
v tajništvo pomočnika direktorja za investicije in vzdrževanje Splošne bolnišnice Celje, Oblakova ulica 5, Celje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo dne 22. 7.
2003 ob 12. uri v prostorih investicijske
službe Splošne bolnišnice Celje, Oblakova
ulica 5, Celje.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahteva se bančna garancija za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 11. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je do konca avgusta 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena vrednost – premija, bonus na
obračunano skupno zavarovalno premijo,
reference ponudnika, količnik pokritja čiste
zavarovalne premije s čistimi zavarovalno tehničnimi rezervacijami, količnik pokritja garancijskega sklada v primerjavi z zahtevanim zakonskim minimumom in certifikat kakovosti ISO 9001.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2003.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 0309-5/6-03
Ob-96321
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana; tel. 01/30-77-200; faks
01/23-12-182.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev
Zavoda.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop 1: Ljubljana (za OE Ljubljana,
direkcija, Informacijski center),
– sklop 2: Celje (za OE Celje),
– sklop 3: Koper (za OE Koper),
– sklop 4: Kranj (OE Kranj),
– sklop 5: Krško (OE Krško),
– sklop 6: Maribor (OE Maribor),
– sklop 7: Murska Sobota (OE Murska
Sobota),

– sklop 8: Nova Gorica (OE Nova Gorica),
– sklop 9: Novo mesto (OE Novo mesto),
– sklop 10: Ravne na Koroškem (OE
Ravne na Koroškem).
Ponudniki lahko predložijo ponudbe za
posamezen sklop ali za vse sklope skupaj v
celoti.
5. Kraj izvedbe: sedeži območnih enot
naročnika (kot v sklopih).
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2 leti.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo osebno v vložišču,
pritličje, soba št. 51. Dodatne informacije
po elektronski pošti: sabina.krivec@zzzs.si,
ali melita.feldin@zzzs.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 14. 7. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, vložišče, pritličje, soba št. 51.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 7. 2003 ob 11. uri, na naslovu
Miklošičeva 24, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost:: ponudnik je lahko oseba, ki ima registrirano dejavnost, ki se nanaša na predmet naročila. Zahteve za priznanje sposobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba velja do
30. 9. 2003, odločitev bo sprejeta do
25. 7. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu javnega raz-
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pisa obveščeni v roku 22 dni od dneva odpiranja ponudb.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2003.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-96332
1. Naročnik: Občina Vuzenica.
2. Naslov naročnika: Mladinska ulica 1,
2367 Vuzenica, tel. 02/879-12-20, faks
02/879-12-21.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest na območju Občine Vuzenica v letih od 2003 do
2005.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: območje Občine Vuzenica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 31. 7. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica,
tel. 02/879-12-20, faks 02/879-12-21,
Verdnik Sašo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT - nakazilo na
transakcijski račun Občine Vuzenica
št. 01341-0100011132.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: sreda, 16. 7. 2003
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vuzenica, Mladinska
ulica 1, 2367 Vuzenica, tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: sreda, 16. 7. 2003 ob 16. uri v prostorih Občine Vuzenica.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik sklene pogodbo z enim izbranim izvajalcem za
celoto.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

Št.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja
ponudb, 15 dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve - 80 točk,
2. reference ponudnika - 20 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje ponudb sta opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2003.
Občina Vuzenica
Št. 640-049/2003 7 10
Ob-96380
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6, 2270
Ormož, 02/74-15-327.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: prevozi šolskih
otrok v Občini Ormož za leto
2003/2004.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Občina Ormož.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2003
do 31. 8. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ormož, Ptujska c. 6, Borut Megla.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa od 8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 22. 7. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c. 6,
Ormož.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 7. 2003 ob 10. uri, Ptujska c. 6,
Ormož.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 10. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 90%,
– reference – 5%,
– finančna usposobljenost – 5%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2003.
Občina Ormož
Ob-96403
1. Naročnik: Arnes.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000
Ljubljana,
razpis@arnes.si,
faks
01/479-88-99.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: zakup medkrajevnih optičnih vlaken in najem prostorov za postavitev komunikacijske opreme.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik se lahko prijavi za en ali več razpisanih sklopov v skladu s specifikacijami.
5. Kraj izvedbe: v skladu s sprecifikacijami.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ne bo sprejemal variantnih ponudb.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 9. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo, Arnes, Jamova 39, soba C92.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 7. 2003 do
8.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Arnes, Jamova 39, Ljubljana,
soba C92.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 7. 2003 ob 9. uri v sejni sobi
Arnes, Jamova 39, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo v ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od prejema
računa.
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13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 15. 10. 2003. Naročnik bo ponudnike obvestil o izboru predvidoma 20 dni
po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvaliteta vlaken, zanesljivost rešitve, rok izvedbe. Podrobneje so pogoji in merila opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2003.
Arnes
Št. 354-11-17/2002
Ob-96452
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Dunajska cesta 48,
Sl – 1000 Ljubljana, tel. 01/478-74-00,
faks 01/478-74-22.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava investicijske dokumentacije za dokončno
sanacijo odlagališč gudrona Pesnica,
Bohova in Studenci.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Pesnica, Bohova in Studenci.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september 2003
– junij 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: svetovalni inženir: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
Sl – 1000 Ljubljana, 2. nadstropje, kontaktna oseba Urša Pavčič, tel. 01/234-00-80
ali 01/241-90-90, faks 01/241-90-92.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik,
med 9. in 14. uro, po predhodni telefonski
najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnina za razpisno dokumentacijo znaša 24.000 SIT. Ponudnik
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mora za dvig razpisne dokumentacijie predložiti fotokopijo potrdila o plačilu, s katerim dokazuje plačilo razpisne dokumentacije. Znesek vplačajte na TRR svetovalnega
inženirja pri Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
št. 33000-6617471620, z namenom plačila »razpisna dokumentacija Gudron«.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko
predložijo svoje ponudbe najkasneje do 20.
avgusta 2003, do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: vložišče Ministrstva za okolje,
prostor in energijo, Dunajska 48, SI – 1000
Ljubljana, 2. nadstropje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. avgust 2003, ob 13. uri, v veliki
sejni sobi Ministrstva za okolje, prostor in
energijo, Dunajska 48, SI – 1000 Ljubljana, 2. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene cene brez DDV.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 40%
pogodbene vrednosti po izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta, 40% pogodbene vrednosti po izdelavi
predinvesticijske zasnove in Investicijskega programa, 20% pogodbene vrednosti
po izdani oceni in potrditvi končnega poročila.
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 skupnem nastopanju
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih:
1. Ponudnik je sodeloval pri pripravi investicijske dokumentacije za vsaj 1 projekt.
Ponudbi je priloženo referenčno potrdilo naročnika.
2. Ponudnik je pripravil investicijsko dokumentacijo za vsaj 1 projekt, ki je v izvajanju oziroma že izveden. Ponudbi je priloženo referenčno potrdilo naročnika.
3. Kadrovska zasedba: odgovorni vodja
projekta (stalno zaposlen pri samostojnem
ponudniku oziroma vodilnem partnerju skupine ponudnikov, univ. dipl. inž. ali univ. dipl.
ek. ali univ. dipl. organizator dela); strokovnjak 1 – kemijski tehnolog (univ. dipl. inž.
kem. teh.); strokovnjak 2 – ekonomist (univ.
dipl. ek.); strokovnjak 3 – strokovnjak za
varstvo okolja (univ. dipl. inž.); strokovnjak
4 – urbanist (univ. dipl. inž. arh. ali univ.
dipl. inž. kraj. arh.); in strokovnjak 5 (univ.
dipl. inž). Najmanj en član projektne skupine mora imeti izkušnje s pripravo investicijske dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj do 17. novembra 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. reference ponudnika – 30%,
2. strokovno osebje ponudnika – 50%,
3. ponudbena cena – 20%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. junij 2003.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Št. 354-11-17/2002
Ob-96453
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Dunajska cesta 48,
Sl – 1000 Ljubljana; tel. 01/478-74-00,
faks 01/478-74-22.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava projektne in investicijske dokumentacije za
odlagališče nevarnih odpadkov Metava.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Metava.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september 2003
– december 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: svetovalni inženir: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI – 1000 Ljubljana, 2. nadstropje, kontaktna oseba Urša Pavčič, tel. 01/234-00-80
ali 01/241-90-90, faks 01/241-90-92.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik,
med 9. in 14. uro, po predhodni telefonski
najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnina za razpisno dokumentacijo znaša 24.000 SIT. Ponudnik
mora za dvig razpisne dokumentacijie predložiti fotokopijo potrdila o plačilu, s katerim dokazuje plačilo razpisne dokumentacije. Znesek vplačajte na TRR svetovalnega
inženirja pri Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
št. 33000-6617471620, z namenom plačila »razpisna dokumentacija Metava«.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko
predložijo svoje ponudbe najkasneje do 20.
avgusta 2003, do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: vložišče Ministrstva za okolje,
prostor in energijo, Dunajska 48, SI – 1000
Ljubljana, 2. nadstropje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. avgust 2003, ob 11. uri, v veliki
sejni sobi Ministrstva za okolje, prostor in
energijo, Dunajska 48, SI – 1000 Ljubljana, 2. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
na garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene cene brez DDV.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 40%
pogodbene vrednosti po izdelavi tehnično
tehnološke, okoljske in ekonomske preveritve dodatne/ih možnosti obdelave, predelave in odstranjevanja nevarnih odpadkov
na lokaciji Metava; analize že odloženih odpadkov; analize trga nevarnih odpadkov v
Sloveniji in tujini ter ostalih manjkajočih podlag za izdelavo predinvesticijske zasnove;
40% pogodbene vrednosti po izdelavi idejnega projekta za varianto C iz dokumenta
identifikacije investicijskega projekta; analize tveganj z vidika varnosti pri delu in z
vidika okoljskih tveganj za vse obravnavane
variante predinvesticijske zasnove ter predinvesticijske zasnove; 20% po izdani oceni in potrditvi končnega poročila.
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 skupnem nastopanju.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih:
1. Ponudnik je sodeloval pri pripravi projektne in investicijske dokumentacije za vsaj
1 projekt. Ponudbi je priloženo referenčno
potrdilo naročnika.
2. Ponudnik je pripravil projektno in investicijsko dokumentacijo za vsaj 1 projekt,
ki je v izvajanju oziroma že izveden. Ponudbi je priloženo referenčno potrdilo naročnika.
3. Kadrovska zasedba: odgovorni vodja
projekta, ki je stalno zaposlen pri samostojnem ponudniku oziroma vodilnem partnerju
skupine ponudnikov in ima univerzitetno izobrazbo tehnične ali ekonomske smeri ter 5
strokovnjakov z univerzitetno izobrazbo tehnične ali ekonomske smeri. Najmanj en
član projektne skupine mora imeti univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri. Najmanj
en član projektne skupine mora imeti izkušnje s pripravo projektne in investicijske dokumentacije.
4. Ponudbena cena brez DDV in z morebitnim popustom ne presega orientacijske
vrednosti javnega razpisa brez DDV za več
kot 10%.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj do 17. novembra 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. reference ponudnika – 40%,
2. strokovno osebje ponudnika – 40%,
3. ponudbena cena – 20%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /

Št.

19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. junij 2003.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Št. 110-1/03
Ob-96478
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: HC Razdrto –
Vipava (Rebernice); izdelava IP in PZR
za objekte na odseku HC Rebernice od
km 6,200 do km 11,700.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: HC Razdrto – Vipava.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: idejni projekt
15. 4. 2004; IP dopolnjen po reviziji, potrjen
15. 5. 2004; PZR 14 dni od dneva naročila.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna
oseba
je
Marjana
Logar,
tel. 01/30-68-253, faks 01/30-68-206.
Strokovne informacije posreduje Arabela
Križ, univ. dipl. inž. grad. – DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
tel. 01/30-68-228 faks 01/30-68-224.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.500 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
oziroma
z
virmanom
na
TRR
št. 02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 24. 7. 2003 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; Vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 24. 7.
2003 ob 11. uri, na naslovu DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
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ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 2,160.000 SIT in veljavnostjo najmanj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
je 180 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe. Predvideni datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 2. 9.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro najugodnješega ponudnika so: reference, ponudbena cena razpisanih del in
rok izvedbe.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: prvi javni razpis za predmetno javno
naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 23/24 z dne 7. 3. 2003.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 235
Ob-96499
1. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: Občina Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi,
03/56-55-700, obcina.zagorje@zagorje.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Zagorje ob Savi
za
šolski
leti
2003/2004
in
2004/2005.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko oddajo ponudbo za
vsako relacijo posebej, več relacij ali za vse
relacije, vendar mora zaradi primerljivosti
ponudb biti ponudbena cena razvidna tudi
za vsako relacijo posebej.
5. Kraj izvedbe: relacije v razpisni dokumentaciji.
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6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
jih ni.
7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9.
2003 do konca šolskega leta 2005, po
šolskem koledarju.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za družbene
dejavnosti in gospodarstvo, Vlasta Šribar
in Blanka Šmit.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do dne 25. julija
2003 do 12. ure ne glede na vrsto prenosa.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Zagorje ob Savi,
Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje
ob Savi.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 7. 2003 ob 9. uri v sejni sobi
Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v
skladu s predpisi o izvrševanju proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitve: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati še 40 dni od datuma odpiranja ponudb, predviden datum odločitve o sprejemu je 10 dni po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
18. Morebitne druge informacije o
naročilu: Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Vlasta Šribar, tel. 03/56-55-718 in
Blanka Šmit, tel. 03/56-55-730.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2003.
Občina Zagorje ob Savi
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Ob-96586
1. Naročnik: Občina Mežica.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 1,
tel. 02/827-93-50, faks 02/827-93-59,
e-pošta: info @mežica.si.
3. Vrsta in opis storitve: prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Mežica za leto
2003-2004 in 2004-2005.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko oddajo ponudbo za
vsako relacijo posebej ali za vse relacije.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Mežica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2003
do 31. 8. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica, Olga Vršič.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno prevzeti od dneva te
objave.
(c) Znesek in način plačila razpisne za
dokumentacijo: 5.000 SIT; plačilo po položnici na račun Občine Mežica
št. 01274-0100010050.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 25. 7. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Mežica, Trg svobode
1, 2392 Mežica.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 25. 7.
2003 ob 11. uri, v prostorih Občine Mežica.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo račun poravnal v 30 dneh po njegovem prejemu, skladno s predpisi o izvrševanju proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pisna pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitev: Zakon o prevozih v cestnem prometu.
(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: 25. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, garancija
za resnost opravljanja storitve, reference.

18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 6. 2003.
Občina Mežica
Št. 64000-04/2003
Ob-96602
1. Naročnik: Občina Cerkvenjak.
2. Naslov naročnika: Cerkvenjak 25,
2236 Cerkvenjak, tel. 02/729-57-00, faks
02/729-57-04.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: opravljanje
dnevnih prevozov šolskih otrok v Osnovno šolo Cerkvenjak za šolsko leto
2003/2004,
2004/2005
in
2005/2006.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: navedeno v razpisni dokumentaciji.
5. Kraj izvedbe: območje Občine
Cerkvenjak.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
sprejemljive so samo variante naročnika.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: šolsko leto
2003/2004, 2004/2005 in 2005/2006,
pričetek 1. 9. 2003, zaključek 30. 6. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25; 2236 Cerkvenjak,
informacije Darko Fras, tel. 02/729-57-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave razpisa do 18. 7. 2003, vsak delovnik od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 9.600 SIT
(DDV je vključen) je treba nakazati na transakcijski račun št. 01381-0100010641 s
pripisom »razpisna dokumentacija – šolski
prevozi«
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 7. 2003 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 7. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236
Cerkvenjak.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po določbah razpisne dokumentacije.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih navedeno v razpisni dokumentaciji: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): navedeno v
razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: v določbah razpisne dokumentacije.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2003, predviden datum odločitve
10. 7. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2003.
Občina Cerkvenjak

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Št. 01-10/2003
Ob-96175
1. Naročnik: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Trg republike 3,
1000 Ljubljana, Slovenija, elektronski naslov:
post@ctk.uni-lj.si,
tel.
+386/1/476-37-74.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. tuje monografske publikacije in AV
gradivo,
2. tuje periodične publikacije.
(b) Kraj dobave: Ljubljana, Slovenija.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: predvidena je oddaja naročila po
skupinah oziroma podskupinah:
I. skupina: tuje monografske publikacije
in AV gradivo, podskupine:
1. Publikacije iz ponudbe založbe Beuth,
2. Publikacije iz ponudbe založbe
Birkhäuser,
3. Publikacije iz ponudbe založbe Cambridge University Press,
4. Publikacije iz ponudbe založbe CRC,
5. Publikacije iz ponudbe založbe Elsevier (skupina),
6. Publikacije iz ponudbe založbe
Kluwer,
7. Publikacije iz ponudbe založbe
McGraw-Hill (skupina),

Št.

8. Publikacije iz ponudbe založbe Microsoft Press,
9. Publikacije iz ponudbe založbe Oxford University Press,
10. Publikacije iz ponudbe založbe Prentice Hall,
11. Publikacije iz ponudbe založbe
Springer,
12. Publikacije iz ponudbe založbe
Sybex,
13. Publikacije iz ponudbe založbe Taylor & Francis,
14. Publikacije iz ponudbe založbe Wiley,
15. Publikacije iz ponudbe založbe Wit
Press.
II. skupina: tuje periodične publikacije,
podskupine:
1. revije iz ponudbe severnoameriških
založnikov,
2. revije iz ponudbe evropskih in ostalih
založnikov.
Ponudniki lahko ponudijo blago za posamezno podskupino, za več podskupin
oziroma za celotno skupino.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od
1. 1. 2004 do 31. 12. 2006.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Centralna tehniška
knjižnica Univerze v Ljubljani, tajništvo, Trg
republike 3, 1000 Ljubljana oziroma Tatjana
Intihar, tel. +386/1/476-37-74, elektronski
naslov: tatjana.intihar@ctk.uni-lj.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 20. 8. 2003
vsak dan med 9. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 20. 8. 2003 do 24. ure (I. faza).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, Trg republike 3, 1000
Ljubljana, Slovenija.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni (Zakon o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2003
in 2004, Ur. l. RS, št. 118/02).
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: dodatni pogoji:
– zagotavljanje dobave za celotni asortiman publikacij iz ponudbe določenega založnika oziroma najmanj 95% naslovov periodičnih publikacij iz posamezne podskupine za obdobje priznane sposobnosti treh
let (1. 1. 2004–31. 12. 2006),
– najmanj 30-dnevni plačilni rok,
– dostava DDU Ljubljana (sedež naročnika),
– redna dobava in ažurno reševanje reklamacij (odzivni čas 2 dni, rešitev v 30
dneh).
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11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb: 3. 10. 2003, odločitev o izbiri: 15. 10. 2003 (II. faza).
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 6. 2003.
Centralna tehniška knjižnica
Univerze v Ljubljani
Št. 2/2003
Ob-96185
1. Naročnik: Vrtec Mavrica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Vrtec Mavrica Vojnik,
Prušnikova
29/A,
Vojnik,
tel. 03/78-00-00, faks 03/78-00-29.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po skupinah.
(b) Kraj dobave: Vrtec Mavrica Vojnik,
Prušnikova 29/A, Vojnik.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje sklope oziroma skupine prehrambenega blaga:
1. meso in mesni izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava,
8. konzervirano in zamrznjeno sadje,
9. sadni sokovi in čaji,
10. sveže sadje,
11. kruh in pekovsko pecivo,
12. zamrznjeni izdelki iz testa in testenine,
13. juhe,
14. žita in mlevski izdelki,
15. ostali prehrambeni izdelki.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2003 do 31. 8. 2006 Dobava je sukcesivna. Sposobnost se prizna za dobo treh let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Vrtec Mavrica
Vojnik, Prušnikova 29/A, 3212 Vojnik, računovodstvo vrtca, kontaktna oseba Videnšek Rosanda, tel. 03/78-00-22, e-pošta:
racunovodstvo-vvzcevo@guest.arnes.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak delovnik od 23. 6. 2003 do 11. 7. 2003 med
8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z vključenim
DDV na podračin pri UJP Žalec:
01339-6030642931.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 31. 7. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Vrtec Mavrica Vojnik, Prušnikova
29/a.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
navedeni pod 10. točko.
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9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih:
– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
– da ponudnikov transakcijski račun v
preteklih 6 mesecih, pred objavo javnega
naročila, ni bil blokiran,
– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno letno količino blaga iz skupine prehrambenega blaga za katerega se je prijavil
na razpis,
– da ponudnik izstavi zbirni račun v dveh
ali treh mesečnih dekadah, z valuto 60 dni,
– da ponudnik zagotavlja dostavo fco sedež vrtca Mavrica Vojnik – razloženo,
– da bo ponudnik po potrebi dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcijskih prodajah in novostih,
– da ima ponudnik zagotovljeno kakovost po sistemu HACCP.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati porajo predložiti ponudbe do
31. 7. 2003 do 12. ure. Odločitev o sprejemu ponudbe bo predvidoma 5. 8. 2003. O
izbiri ponudnikov bodo vsi prijavljeni na razpis obvešečeni do 14. 8. 2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: ponudnik
mora izpolnjevati vse izločitvene pogoje, kvaliteto blga, dobavo in najnižjo končno ceno.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2003.
Vrtec Mavrica Vojnik
Št. 209/03
Ob-96461
1. Naročnik: Osnovna šola Žirovnica.
2. Naslov naročnika: Zabreznica 4,
4274 Žirovnica, tel. 04/580-91-50.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil za potrebe Osnovne šole Žirovnica.
Vrsta, opis in orientacijske količine artiklov, ki so predmet javnega naročila, so navedene v razpisni dokumentaciji.
(b) Kraj dobave: fco razloženo šolska
kuhinja Osnovne šole Žirovnica, Zabreznica 4, Žirovnica.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: sprejemljive so ponudbe, ki se nanašajo na dobavo vseh artiklov v celoti (sklopi od 1 do 8), posamezne sklope v celoti ali
posamezne podsklope, kjer so določeni.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2003 do 31. 8. 2004.
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5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo Osnovne šole Žirovnica, Zabreznica 4, dodatne informacije daje Tomo
Pavlenč.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 20. 6. 2003
do 16. 7. 2003, do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred dvigom razpisne dokumentacije je potrebno na faks
04/580-91-55 posredovati dokazilo o vplačilu 8.000 SIT (z vključenim DDV) in potrdilo davčne uprave, iz katerega je razvidna
davčna številka. Znesek se nakaže na transakcijski
račun
pri
UJP,
št. 01392/6030688446.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 16. 7. 2003, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Osnovna šola Žirovnica, Zabreznica 4, 4274 Žirovnica.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: lastna bianco menica ponudnika, v višini 10% od vrednosti njegove
ponudbe – samo v primeru, če je skupna
ponujena vrednost posamezne ponudbe za
razpisano 6 mesečno obdobje višja od
5,000.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: fakturiranje dobavljenega blaga 30. oziroma 31.
dan v mesecu, plačilo v 30 dneh po prejemu listine, ki je podlaga za plačilo.
9. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): ni
zahtevana.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: ponudnik ne sme biti v
zadnjih 6 mesecih blokiran več kot 3 dni
skupaj.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: datum, ko bodo kandidati predvidoma
morali predložiti ponudbe je 16. 7. 2003,
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do dne 25. 7. 2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev je edino merilo najugodnejša cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2003.
Osnovna šola Žirovnica
Ob-96467
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: vrsta in
količina blaga bo podana v 2. fazi.
(b) Kraj dobave: Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: predvidena je oddaja po sklopih:

– sklop 1: osebni računalniki;
– sklop 2: prenosni računalniki, žepni
in ročni računalniki ter njihovi dodatki;
– sklop 3: video prikazovalniki za posebne namene;
– sklop 4: tiskalniki, vključno z dodatno opremo;
– sklop 5: dodatna oprema za delovna mesta;
– sklop 6: oprema za podporo večpredstavnosti;
– sklop 7: LAN, WAN;
– sklop 8: strežniki;
– sklop 9: oprema za podatkovne
zmogljivosti;
– sklop 10: sistemi za šifriranje in kodiranje podatkov;
– sklop 11: UPS – sistemi za neprekinjeno napajanje.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: kandidatom
bo priznana usposobljenost za dobo 3 let.
Posamezne dobave bodo podane v 2.
fazi postopka.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana,
Cvetka Erzin, tel. 01/306-44-03, faks
01/306-44-07.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan, od 9.
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na transakcijski
račun št. 01261-0100000114, z oznako
MOL – izvrševanje proračuna, sklic na
št. 00-121-53000-03, s pripisom JR –
03/300847.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 14. 7. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, Ljubljana, I. nadstropje, soba 101.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančne garancije za resnost ponudbe, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za
izvajanje garancijskih obveznosti bodo zahtevane v 2. fazi omejenega postopka.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: poleg obveznih pogojev mora
ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje: kadrovska usposobljenost ponudnika, reference, dostop do tehnologije za ponudnike tuje
blagovne znamke, dostop do komponent za
ponudnike lastne proizvodnje.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: v 2. fazi omejenega postopka.
12. Merila za ocenitev ponudb: merila
bodo podana v 2. fazi.
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13. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 6. 2003.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddelek za finance

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Ob-96187
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Franceta
Prešerna Ribnica.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 2,
1310 Ribnica, tel. 01/836-10-09, telefaks
01/836-30-68.
3. Datum izbire: 27. maj 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava pisarniškega materiala, Osnovna šola dr. Franceta Prešerna
Ribnica, Šolska ulica 2, 1310 Ribnica, Podružnična šola Dolenja vas, Šolska ulica
9, 1331 Dolenja vas, Podružnična šola
Sušje, Sušje 2, 1310 Ribnica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 77 točk, plačilni
pogoji do 7 točk, fiksnost cen do 6 točk,
dobavni rok do 5 točk, strokovna priporočila do 5 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Pavlin d.o.o., Grič 9, 1000 Ljubljana,
2. Biro center d.o.o., Dunajska 106,
1000 Ljubljana,
3. DZS, založništvo in trgovina d.d., Divizija Trgovina, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. – 755.459,04 SIT,
2. – 10,072.530,01 SIT,
3. – 9,153.683,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,060.251,68 SIT, 755.459,04 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo
za celotno naročilo, ali za posamezne izdelke. Naročnik je za dobavo pisarniškega materiala izbral več ponudnikov, zato se je v
pogobah obvezal, da bo od vsakega dobavitelja dobavil izdelke najmanj v višini 20%
orientacijske pogodbene vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. junij 2003.
Osnovna šola dr. Franceta Prešerna
Ribnica

Št.

Ob-96188
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Franceta
Prešerna Ribnica.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 2,
1310 Ribnica, tel. 01/836-10-09, telefaks
01/836-30-68.
3. Datum izbire: 27. maj 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov, Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica, Šolska ulica 2, 1310 Ribnica, Podružnična
šola Dolenja vas, Šolska ulica 9, 1331
Dolenja vas, Podružnična šola Sušje, Sušje 2, 1310 Ribnica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 77 točk, plačilni
pogoji do 7 točk, fiksnost cen do 6 točk,
dobavni rok do 5 točk, strokovna priporočila do 5 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop: čistila:
1/1 – Sava Trade d.d., Cesta v Mestni
log 90, 1000 Ljubljana,
1/2 – Vafra Commerce d.o.o., Griže
125, 3302 Griže,
2. sklop: papirna galanterija: IPS Group
d.o.o., Mušičeva 15, 8000 Novo mesto,
3. sklop:
3/1 – Vafra Commerce d.o.o., Griže
125, 3302 Griže, IPS Group d.o.o., Mušičeva 15, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop:
1/1 – 3,609.463,03 SIT,
1/2 – 2,912.252,29 SIT,
2. sklop: 995.955,60 SIT,
3. sklop:
3/1 – 1,202.291,42 SIT,
3/2 – 1,430.132,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: 5,848.373 SIT, 488.509,20
SIT,
2.
sklop:
1,827.647,04
SIT,
829.850,40 SIT,
3. sklop: 2,489.056,80 SIT, 72.005,04
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo
za celotno naročilo, za posamezne sklope
ali za posamezne izdelke znotraj sklopov.
Naročnik je za dobavo čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov izbral več pogodbenih dobaviteljev, se je v pogodbah obvezal,
da bo od vsakega dobavitelja dobavil izdelke najmanj v višini 20% orientacijske pogodbene vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. junij 2003.
Osnovna šola dr. Franceta Prešerna
Ribnica
Ob-96189
1. Naročnik: Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo.
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2. Naslov naročnika: Podbrdo 32,
5243 Podbrdo, tel. 05/380-85-30, telefaks
05/380-85-34.
3. Datum izbire: 27. maj 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil, Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo, Podbrdo 32,
5243 Podbrdo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 80 točk, fiksnost
cen do 6 točk, strokovna priporočila do 5
točk, plačilni pogoji 5 točk, lastna proizvodnja do 2 točki, odzivni čas za interventna
naročila do 2 točki.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop: meso in mesni izdelki:
1/1 – MIP d.d. Nova Gorica, Panovška
cesta 1, 5000 Nova Gorica,
1/2 – Podobnik Ivan s.p., Mesarstvo
Podobnik, Čeplez 12, 5282 Cerkno;
2. sklop: ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o.,
Testenova 55, 1234 Mengeš,
3. sklop: mleko in mlečni izdelki:
3/1 – Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče,
3/2 – Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid,
Gregorčičeva 32, 5222 Kobarid,
4. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice: Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška
14, 5270 Ajdovščina,
5. sklop: žito in mlevski izdelki: Era Disgro d.o.o., Orehovlje 1, 5291 Miren,
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice:
Agrogorica d.d., Vrtojbenska c. 58, 5290
Šempeter pri Gorici,
7. sklop: konzervirani izdelki: Era Disgro
d.o.o., Orehovlje 1, 5291 Miren,
8. sklop: zamrznjena živila: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
9. sklop: sadni sokovi in sirupi: Era Disgro d.o.o., Orehovlje 1, 5291 Miren,
10. sklop: ostala živila: /
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop:
1/1 – 3,151.309,40 SIT,
1/2 – 3,656.403,25 SIT;
2. sklop: 93.418,50 SIT;
3. sklop:
3/1 – 578.639,61 SIT,
3/2 – 1,234.092,15 SIT;
4. sklop: 2,388.110 SIT;
5. sklop: 183.439 SIT;
6. sklop: 1,111.025 SIT;
7. sklop: 176.277,85 SIT;
8. sklop: 89.783,75 SIT;
9. sklop: 906.177,30 SIT;
10. sklop: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1.
sklop:
3,656.403,25
SIT,
3,151.309,40 SIT,
2. sklop: 93.418,50 SIT, 93.418,50 SIT,
3.
sklop:
1,234.092,15
SIT,
578.639,61 SIT,
4. sklop: 2,388.110 SIT, 2,388.110 SIT,
5. sklop: 183.439,40 SIT, 65.256,78
SIT,
6. sklop: 1,111.025 SIT, 1,111.025 SIT,
7. sklop: 176.277,85 SIT, 82.417,04 SIT,
8. sklop: 89.783,75 SIT, 89.783,75
SIT,
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9. sklop: 906.177,30 SIT, 906.177,30
SIT,
10. sklop: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo
za celotno naročilo, za posamezne sklope
živil ali za posamezna živila znotraj sklopov.
Ker je naročnik za 10. sklop: ostala živila
prejel samo eno ponudbo, za ta sklop ni
izbral ponudnika. Naročnik je za dobavo živil v nekaterih sklopih izbral več pogodbenih dobaviteljev, se je v pogodbah obvezal,
da bo od vsakega dobavitelja dobavil živila
najmanj v višini 20% orientacijske pogodbene vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. junij 2003.
Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo
Št. 311-1/01-3113
Ob-96192
1. Naročnik: Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50, Ljubljana,
tel. 01/478-52-70,
faks
01/478-54-70, e-mail: ursiks@gov.si.
3. Datum izbire: 19. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ekstra lahko kurilno olje za energetske potrebe Zavodov za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Koper, Odprti
oddelek Ig, Oddelek Murska Sobota in
Prevzgojni dom Radeče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska
c. 50, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 75,609.210
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja: 76,830.790 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45435.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2003.
Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij
Št. 352/03
Ob-96194
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200, e-mail:uprava@pb-vojnik.si.
3. Datum izbire: 3. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano:
1. sadje južno,
2. sadje domače,
3. zelenjava,
za obdobje od 1. 7. 2003 do 31. 8.
2003, Psihiatrična bolnišnica Vojnik in Delovna enota Ravne.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudbenega predračuna za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– 1. skupina: Era d.d., Prešernova 10,
3504 Velenje,
– 2. skupina: Era d.d., Prešernova 10,
3504 Velenje,
– 3. skupina: Era d.d., Prešernova 10,
3504 Velenje.
7. Pogodbena vrednost:
– 1. skupina: 752.273,90 SIT,
– 2. skupina: 1,288.426,65 SIT,
– 3. skupina: 3,532.444,27 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– 1. skupina: 2,
– 2. skupina: 2,
– 3. skupina: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 1.
skupina:
875.186,95
SIT,
752.273,90 SIT,
– 2. skupina: 1,442.659,40 SIT,
1,288.426,65 SIT,
– 3. skupina: 3,977.322,55 SIT,
3,532.444,27 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 74 z dne 21. 9. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2003.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 19
Ob-96196
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 9. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: telefonske kartice za javne govorilnice za nadaljnjo prodajo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: dosežen dogovor na pogajanjih.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, 1546 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: odvisno od
prodaje na poštnih okencih.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1 mnenje
Urada za javna naročila št. 92/03-AP, da
se lahko izvede postopek s pogajanji z edinim ponudnikom telefonskih kartic za javne
govorilnice.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Št. 372/03
Ob-96209
1. Naročnik: Vrtec Koper.
2. Naslov naročnika: Kettejeva 13,
6000 Koper, tel. 05/613-10-00, faks
05/627-25-48.
3. Datum izbire: 5. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
prehrambeno blago po posameznih sklopih (sukcesivna dobava blaga od 1. 6. 2003
do 31. 5. 2004), vse enote naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisno dokumentacijo (najnižja cena pri izpolnjevanju
vseh razpisnih pogojev).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1 - sadje: KZ Agraria z.o.o.,
Ul. 15. maja 17, 6000 Koper,
– sklop 2 - zelenjava: KZ Agraria z.o.o.,
Ul. 15. maja 17, 6000 Koper,
– sklop 3 - kruh in pekovsko pecivo:
Mlinotest kruh Koper d.o.o., Ul. 15. maja
12, 6000 Koper,
– sklop 4 - mlevski izdelki in testenine:
Mlinotest kruh Koper d.o.o., Ul. 15. maja
12, 6000 Koper,
– sklop 5 - meso in mesni izdelki: Kras
d.d., Šepulje 31, 6210 Sežana,
– sklop 6 - suhomesni izdelki: Kras d.d.,
Šepulje 31, 6210 Sežana,
– sklop 7 - perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10,
2250 Ptuj,
– sklop 8 - ribe: Mariva, Marikultura
d.o.o., Liminjanska 111, 6320 Portorož,
– sklop 9 - mleko in mlečni izdelki: Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska c. 5,
5271 Vipava,
– sklop 11 - sadni sokovi: Nektar&Natura d.o.o., Brnčičeva 3, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– sklop 12 - zamrznjena zelenjava in zamrznjeni izdelki: Brumec - Ručigaj d.o.o.,
Testenova 55, 1234 Mengeš.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1 - sadje: 2,837.100 SIT,
– sklop 2 - zelenjava: 3,497.330 SIT,
– sklop 3 - kruh in pekovsko pecivo:
3,195.820 SIT,
– sklop 4 - mlevski izdelki in testenine:
1,276.212 SIT,
– sklop 5 - meso in mesni izdelki:
8,488.558 SIT,
– sklop 6 - suhomesni izdelki:
1,235.272 SIT,
– sklop 7 - perutnina in perutninski izdelki: 2,576.702 SIT,
– sklop 8 - ribe: 2,321.800 SIT,
– sklop 9 - mleko in mlečni izdelki:
5,433.625 SIT,
– sklop 11 - sadni sokovi: 1,530.790
SIT,
– sklop 12 - zamrznjena zelenjava in zamrznjeni izdelki: 279.875 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1 - sadje: 3,
– sklop 2 - zelenjava: 3,
– sklop 3 - kruh in pekovsko pecivo: 2,
– sklop 4 - mlevski izdelki in testenine:
3,
– sklop 5 - meso in mesni izdelki: 3,
– sklop 6 - suhomesni izdelki: 3,
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– sklop 7 - perutnina in perutninski izdelki: 4,
– sklop 8 - ribe: 3,
– sklop 9 - mleko in mlečni izdelki: 3,
– sklop 11 - sadni sokovi: 3,
– sklop 12 - zamrznjena zelenjava in zamrznjeni izdelki: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1 - sadje: 3,617.390 SIT,
2,837.100 SIT,
– sklop 2 - zelenjava: 5,011.181 SIT,
3,497.330 SIT,
– sklop 3 - kruh in pekovsko pecivo:
4,114.198 SIT, 3,195.820 SIT,
– sklop 4 - mlevski izdelki in testenine:
1,792.231 SIT, 1,276.212 SIT,
– sklop 5 - meso in mesni izdelki:
9,957.374 SIT, 8,488.558,
– sklop 6 - suhomesni izdelki: 1,542.338
SIT, 1,235.272 SIT,
– sklop 7 - perutnina in perutninski izdelki:
3,523.684 SIT, 2,576.702 SIT,
– sklop 8 - ribe: 2,764.797 SIT,
2,321.800 SIT,
– sklop 9 - mleko in mlečni izdelki:
6,008.112 SIT, 5,433.625 SIT,
– sklop 11 - sadni sokovi: 2,299.951 SIT,
1,530.790 SIT,
– sklop 12 - zamrznjena zelenjava in zamrznjeni izdelki: 443.550 SIT, 279.875 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: 10. 6. 2003.
Vrtec Koper
Št. 1/2003
Ob-96211
1. Naročnik: Zavod Hrastovec-Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec 22, 2230
Lenart.
3. Datum izbire: 23. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava električne energije, Zavod Hrastovec-Trate, na naslovu Hrastovec 22, 2230
Lenart in na naslovu Trate 7, 2213 Zg. Velka.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektro Celje, Vrunčeva 7,
3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1: 9,178.184,50 SIT,
– za sklop 2: 2,082.374 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 10,295.529 SIT,
9,194.146,56 SIT,
– za sklop 2: 2,335.880 SIT,
2,085.995,52 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: 10. 6. 2003.
Zavod Hrastovec-Trate

Št.

Ob-96213
1. Naročnik: Vrtci občine Žalec.
2. Naslov naročnika: Tomšičeva 5, Žalec.
3. Datum izbire: 21. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material po skupinah, Vrtec
Žalec III., Tomšičeva 5, Vrtec Šempeter, Vrtec Petrovče, Vrtec Trje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Pekarska družba Sav. kruhek d.o.o.,
Šlandrov trg 35, Žalec,
– Era d.d., Prešernova 10, Velenje,
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
Petrovče,
– Celjske mesnine d.d., Celje,
– Hrib d.o.o., Večje brdo 8, Dobje pri
Planini,
– Brumec Ručigaj d.o.o. Mengeš,
– Pekarna Pečjak d.o.o. Škofljica,
– Nektar&Natura d.o.o. Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– za skupino kruh, pekovsko pecivo 2,335.295 SIT,
– za skupino slaščičarski izdelki 1,085.120 SIT,
– za skupino sadje, zelenjava 5,408.275 SIT,
– za skupino mleko, mlečni izdelki
3,379.130 SIT,
– za skupino meso, izdelki - 8,798.580
SIT,
– za skupino piščančje meso, izdelki 1,990.500 SIT,
– za skupino ribe - 436.900 SIT,
– za skupino drobni prehrambeni izdelki
- 5,797.393 SIT,
– za skupino zamrznjeni izdelki 338.280
SIT,
– za skupino testenine - 579.972 SIT,
– za skupino sokovi, sirupi - 1,079.160
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za skupino kruh, pekovsko pecivo 2,545.785 SIT, 2,335.295 SIT,
– za skupino slaščičarski izdelki 1,185.238 SIT, 1,085.120 SIT,
– za skupino sadje, zelenjava 6,001.500 SIT, 5,408.275 SIT,
– za skupino mleko, mlečni izdelki 3,891.960 SIT, 3,379.130 SIT,
– za skupino meso, izdelki - 8,956.427
SIT, 8,798.580 SIT,
– za skupino piščančje meso, izdelki 2,695.950 SIT, 1,990.500 SIT,
– za skupino ribe - 584.742 SIT,
436.900 SIT,
– za skupino drobni prehrambeni izdelki
- 5,901.694 SIT, 5,797.393 SIT,
– za skupino zamrznjeni izdelki 449.597 SIT, 338.280 SIT,
– za skupino testenine - 729.741 SIT,
579.972 SIT,
– za skupino sokovi, sirupi - 1,166.629
SIT, 1,079.160 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 17 z dne 9. 3. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2003.
Vrtci občine Žalec
Št. 369-03
Ob-96217
1. Naročnik: Zdravstveni dom Lendava.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 34,
9220 Lendava, tel. 02/578-92-10.
3. Datum izbire: 5. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: reševalno vozilo s povišano izvedbo
strehe za službo nujne medicinske pomoči v Lendavi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– najnižja ponudbena cena s ponderjem
90%,
– čim ugodnejši plačilni pogoji s ponderjem 10%.
Izbrani ponudnik je dobil največ točk glede na ponudbeno ceno, ki je bila najnižja.
Za plačilne pogoje sta obe ponudbi dobili
nič točk, saj sta oba ponudnika dala rok
plačila 30 dni po dobavi vozila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor d.d., Leskovškova 4, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
24,404.976,60 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
24,495.691,80
SIT
z
DDV,
24,404.976,60 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-90800.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2003.
Zdravstveni dom Lendava
Št. 01/03
Ob-96318
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p. 2374,
1001
Ljubljana,
tel. 01/588-95-80, telefaks 01/588-95-09.
3. Datum izbire: 12. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in vgradnja sistema za zbiranje in obdelavo podatkov emisijskih
vrednosti v Javnem podjetju Energetika
Ljubljana d.o.o.; kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena - 60%,
– reference - 25%,
– mednarodni certifikati - 10%,
– garancijska doba - 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: RACI d.o.o., Jamova
39, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,889.497
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,889.497 SIT, 6,120.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: neuspela javna razpisa po odprtem
postopku sta bila objavljena v Uradnem listu
RS, in sicer prvič v Uradnem listu RS, št. 81
z dne 20. 9. 2002, Ob-77547 in drugič v
Uradnem listu RS, št. 99-100 z dne 22. 11.
2002, Ob-81810.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 11/03
Ob-96330
1. Naročnik: Gorenjske lekarne.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj.
3. Datum izbire: 9. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža opreme za Gorenjske lekarne, Lekarno Žirovnica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najugodnejši po merilih za
ocenjevanje ponudnkov z zbranim največjim
številom točk (cena, rok izvedbe, reference, garancijski rok, servis in druge ugodnosti).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Silvatica Mengeš,
d.o.o., Gorenjska cesta 7, 1234 Mengeš.
7. Pogodbena vrednost: 16,356.252
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,599.022 SIT, 15,323.524,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2003.
Gorenjske lekarne
Št. 05/2003
Ob-96368
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. Datum izbire: 24. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava reprodukcijskega materiala
– razsvetljava, instalacijski material, relejna in merilna tehnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji in
popusti – do 90 točk,
– dobavni rok – do 10 točk.
Ponudba izbranega ponudnika je cenovno najugodnejša in po razpisanih merilih dosega maksimalno število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: EVJ Elektroprom
d.o.o., Loke 22, 1412 Kisovec.
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7. Pogodbena vrednost: 10,391.529
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,252.843,38 SIT, 10,391.529 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: 13. 6. 2003.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Št. 05/2003
Ob-96367
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. Datum izbire: 8. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava reprodukcijskega materiala
– lepilni, tesnilni in čistilni material za
transportne in druge strojne naprave.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji in
popusti – do 90 točk,
– dobavni rok – do 10 točk.
Ponudba izbranega ponudnika je cenovno ugodnejša in po razpisanih merilih dosega maksimalno število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Trgovska družba Tinex
d.o.o. Kranj, Rožna ulica 44, 4208 Šenčur.
7. Pogodbena vrednost: 31,397.166 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,335.839,70 SIT, 31,397.166 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: 13. 6. 2003.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Št. 373/03
Ob-96427
1. Naročnik: Vrtci Brezovica.
2. Naslov naročnika: Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica.
3. Datum izbire: 16. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: blago po skupinah v skladu s tretjim
odstavkom 19.člena ZJN, kraj dobave: Enota Vnanje Gorice, Nova pot 9 in enota Podpeč, Jezero 113.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki, dodeljeno: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas
92, Petrovče,
2. skupina: sladoledi, dodeljeno: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,

3. skupina: meso in mesni izdelki: ni bilo ponudnika,
4. skupina: perutnina in perutninski izdelki, dodeljeno: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10, Ptuj,
5. skupina: ribe, dodeljeno: Brumec-Ručigaj d.o.o., Loka, Testenova 55, Mengeš,
6. skupina: kruh in pecivo, dodeljeno:
Pekarna in keksarna Kovač, Goran Kovač
s.p., Tržaška c.527, Brezovica,
7. skupina: zelenjava, suhe stročnice in
sadje, dodeljeno: Pod orehom, Robert Magajna s.p., V Radno 2, Brezovica,
8. skupina: konzervirana zelenjava in
konzervirano sadje, dodeljeno: KZ Krka
z.o.o., Šentjernejska c.6, Novo mesto,
9. skupina: žita in mlevski izdelki, dodeljeno: Žito prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska c. 154, Ljubljana,
10. skupina: testenine, dodeljeno. Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442,
Škofljica,
11. skupina: sadni sokovi, dodeljeno:
Mercator d.d., Dunajska c.107, Ljubljana,
12. ostalo prehrambeno blago, dodeljeno: Mercator d.d., Dunajska c. 107, Ljubljana,
13. razno blago:
– jajca, dodeljeno: KZ Krka z.o.o., Šentjernejska c. 6, Novo mesto,
– med, dodeljeno: Kropivšek Janez, Jeronim 32, Vransko,
– jabolka, dodeljeno: Kuk Janez, Tattenbachova 4, Slovenske Konjice,
– konzervirano meso v kosih brez polifosfatov: Živila Kranj d.d., C. na Okroglo 3,
Naklo.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina – mleko in mlečni izdelki:
1,812.046 SIT,
2. skupina – sladoledi: 184.572 SIT,
3. skupina – meso in mesni izdelki: /
4. skupina – perutnina in perutninski izdelki: 1,767.020 SIT,
5. skupina – ribe: 531.707,29 SIT,
6. skupina – kruh in pecivo: 1,344.200
SIT,
7. skupina – zelenjava, suhe stročnice
in sadje: 1,976.000 SIT,
8. skupina – konzervirana zelenjava in
konzervirano sadje: 414.980 SIT,
9. skupina – žita in mlevski izdelki:
168.820 SIT,
10. skupina – testenine: 536.027,60
SIT,
11. skupina – sadni sokovi: 576.809,10
SIT,
12. skupina – ostalo prehrambeno blago: 1,109.687,40 SIT,
13. skupina – razno blago:
– jajca: 267.150 SIT,
– med: 498.800 SIT,
– jabolka: 587.400 SIT,
– konzervirano meso brez polifosfatov:
283.576 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina – mleko in mlečni izdelki:
1,984.065,80 SIT; 1,812.046 SIT,
2. skupina – sladoledi: 230.580 SIT;
184.572 SIT,
3. skupina – meso in mesni izdelki: /
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4. skupina – perutnina in perutninski izdelki: 2,069.150 SIT; 1,767.020 SIT,
5. skupina – ribe: 638.800 SIT;
531.707,29 SIT,
6. skupina – kruh in pecivo: 2,194.600
SIT; 1,344.200 SIT,
7. skupina – zelenjava, suhe stročnice
in sadje: 3,234.520 SIT; 1,976.000 SIT,
8. skupina – konzervirana zelenjava in
konzervirano sadje: 469.784,72 SIT;
414.980 SIT,
9. skupina – žita in mlevski izdelki:
193.781 SIT; 168.820 SIT,
10. skupina- testenine: 665.539 SIT;
536.027,60 SIT,
11. skupina – sadni sokovi: 784.130,30
SIT; 576.809,10 SIT,
12. skupina – ostalo prehrambeno blago: 1,284.323,86 SIT; 1,109.687,40 SIT,
13. skupina – razno blago:
– jajca: 312.154,50 SIT; 267.150 SIT,
– med: 568.336,20 SIT; 498.800 SIT,
– jabolka: 895.125 SIT; 587.400 SIT,
– konzervirano meso brez polifosfatov:
283.576 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45610.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo objavljeno.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 6. 2003.
Vrtci Brezovica
Št. 7/2003
Ob-96434
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije in kot sofinancer Slovensko zavarovalno združenje.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. maj 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: časovno neomejena licenca za uporabo gradiv S kolesom v šolo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila s pogajanji brez predhodne objave, po predhodno
pridobljenem mnenju Urada za javna naročila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Primotehna d.o.o.,
Partizanska cesta 3-5, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 21,000.000
SIT (vključno z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je javno naročilo oddal v
skladu z 20. členom ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št.

Ob-96470
1. Naročnik: Dom starejših Šentjur.
2. Naslov naročnika: Svetinova 1, 3230
Šentjur, tel. 03/746-17-00.
3. Datum izbire: 16. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga: živila in material za prehrano.
Kraj dobave: Dom starejših Šentjur.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: (ob izpolnjevanju vseh zahtev v I. fazi) najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo je posameznim ponudnikom dodeljeno za obdobje 6
mesecev in to od 1. 6. 2003 do 30. 11.
2003, razen skupine 6. Sveža zelenjava in
suhe stročnice ter skupine 8. Sadje, za kateri je dodeljeno za obdobje 3 mesecev od
1. 6. 2003 do 31. 8. 2003 v višini najnižje
vrednosti, ki so navedene v 10. točki;
1. Mleko in mlečni izdelki:
– podskupina A: Mleko in jogurti: Ljubljanske mlekarne d.d, Tolstojeva 63, Ljubljana;
– podskupina B: Siri, skuta, namazi:
Ljubljanske mlekarne d.d. Tolstojeva 63,
Ljubljana;
– podskupina C: Sladoledi: Hrib
d.o.o.,Večje brdo 8, Dobje pri Planini;
2. Meso in mesni izdelki:
– podskupina A: Junčje, telečje, svinjsko meso in mesni izdelki: Mesnica Šteinfelser, Šteinfelser Gregor s.p. Gradišče 2,
Slov. Bistrica;
– podskupina B: Meso perutnine in perutninski izdelki ter kunčje meso: Hrib
d.o.o., Večje brdo 8, Večje brdo 8, Dobje
pri Planini;
3. Ribe in konzervirane ribe: Hrib d.o.o.,
Večje brdo 8, Dobje pri Planini;
4. Jajca: Kmetija Marije in Mirka Kaučič,
Gornji Ivanjci 21, Spodnji Ivanjci;
5. Olja in izdelki: Era d.d.,Prešernova
10, Velenje;
6. Sveža zelenjava in suhe stročnice:
Era d.d., Prešernova 10, Velenje;
7. Zamrznjena in konzervirana zelenjava
– podskupina A: Zamrznjena zelenjava:
Hrib d.o.o., Večje brdo 8, Dobje pri Planini;
– podskupina B: Konzervirana zelenjava: Era d.d., Prešernova 10, Velenje;
8. Sadje: Era d.d., Prešernova 10, Velenje;
9. Konzervirano sadje: Mercator SVS
d.d. Ptuj, Rogozniška cesta 8, Ptuj;
10. Brezalkoholne in alkoholne pijače:
– podskupina A: Brezalkoholne pijače:
Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana;
– podskupina B: Alkoholne pijače: Mercator SVS Ptuj d.d., Rogozniška cesta 8,
Ptuj;
11. Žita, mlevski izdelki in testenine: Era
d.d., Prešernova 10, Velenje;
12.Kruh in pekovsko pecivo: Pekarna
Boč – Koren Peter s.p., Zbelovo 33 a, Loče;
13. Začimbe: Era d.d., Prešernova 10,
Velenje;
14.Ostalo prehrambeno blago: Mercator SVS d.d. Ptuj, Rogozniška cesta 8, Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: določene po
skupinah oziroma podskupinah, navedene
kot najnižje pod 10. točko, razdeljena na 3
oziroma 6 mesečno obdobje.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 26.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. Mleko in mlečni izdelki:
– podskupina A: 3,085.290,43 SIT,
2,906.100,95 SIT;
– podskupina B: 1,508.669,09 SIT,
1,478.244,05 SIT;
– podskupina C: 438.296,20 SIT,
284.813,00 SIT;
2. Meso in mesni izdelki:
– podskupina A: 13,770.112,47 SIT,
11,004.770 SIT;
– podskupina B: 3,608.732 SIT,
2,626.405 SIT;
3. Ribe in konzervirane ribe:
609.358,50 SIT, 447.183 SIT;
4. Jajca: SIT; 1,054.000 SIT, 721.650
SIT;
5. Olja in izdelki: 1,347.923,38 SIT,
1,194.085,90 SIT;
6. Sveža zelenjava in suhe stročnice:
5,062.718,50 SIT, 2,316.909,00 SIT
7. Zamrznjena in konzervirana zelenjava:
– podskupina A: 597.660 SIT, 286.006
SIT;
– podskupina B: 995.858,69 SIT,
769.373,50 SIT;
8. Sadje: 3,350.480 SIT, 1,877.050
SIT;
9. Konzervirano sadje: 850.531,50 SIT,
752.342,41 SIT;
10. Brezalkoholne in alkoholne pijače:
– podskupina A: 1,676.845,80 SIT,
1,396.036,32 SIT;
– podskupina B: 2,777.088 SIT,
2,275.669,80 SIT;
11. Žita, mlevski izdelki in testenine:
1,370.290 SIT, 1,119,372,80 SIT;
12. Kruh in pekovsko pecivo:
3,734,171,50 SIT, 2,486.215,50 SIT;
13.
Začimbe:
538.106,28
SIT,
417.815,06 SIT;
14. Ostalo prehrambeno blago:
5,220.827,32 SIT, 4,105.426,97 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave prve faze
omejenega postopka: Uradni list RS, št. 71
z dne 7. 9. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2003.
Dom starejših Šentjur
Št. 2/03
Ob-96472
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000
Ljubljana,
tel. 01/477-33-31,
faks
01/423-22-05, el. naslov: branka.raposa@ijs.si.
3. Datum izbire: 23. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: strežnik za mrežo delovnih postaj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik dodeljuje naročilo
po postopku s pogajanju brez predhodne
objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Marand Inženiring,
d.o.o., Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana.
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7.
Pogodbena
vrednost:
10,315.428,99 SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,496.178,99 SIT (brez DDV),
10,315.428,99 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Institut “Jožef Stefan”
Št. 110-1/03
Ob-96479
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, tel. 300-99-59 in faks
01/300-99-37.
3. Datum izbire: 6. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: AC Pesnica-Slivnica – I. etapa,
Pododsek AC Slivnica – Ptujska cesta
– nabava mehanizacije za vzdrževalno
AC bazo PE Maribor – univerzalno delovno vozilo (1 kom).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cenovno najugodnejši.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AC Intercar d.o.o.,
Baragova 5, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 36,742.550
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,856.040 SIT, 36,742.550 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: 13. 6. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 32/03
Ob-96502
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava servo motorjev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek s pogajanji brez
predhodne objave - 2. točka prvega odstavka 20. člena ZJN.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AUMA – Armaturennantriebe Gesellschaft GmbH, Handelsstrasse 14, 2512 Tribuswinkel – Austria.
7.
Pogodbena
vrednost:
16,766.899,20 SIT (72.000 EUR).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 6. 2003.
Termoelektrarna
Toplarna Ljubljana, d.o.o.
Št. 1/2003
Ob-96583
1. Naročnik: Vzgojno-izobraževalni zavod Veržej.
2. Naslov naročnika: Ulica bratstva in
enotnosti
5,
9241
Veržej,
tel. 02/587-16-54, faks 02/587-16-54.
3. Datum izbire: 16. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in prehrambeno blago po
skupinah:
1. meso in mesni izdelki,
2. perutnina,
3. ribe in ribji izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. kruh in pekovsko pecivo,
6. sadje in zelenjava,
7. kokošja jajca,
8. sadni sokovi,
9. splošno prehrambeno blago.
5. Merila za dodelitev naročila: najnižja skupna vrednost ponudbenega predračuna za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Vigros d.o.o, Lendavska ul. 9, 9000
M. Sobota,
2. Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta
10, 2250 Ptuj,
3. Vigros d.o.o., Lendavska ul. 9,
9000 M.Sobota,
4. Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1113 Ljubljana,
5. Mlinopek d.d., Industrijska 11, 9000
M. Sobota,
6. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231
Beltinci,
7. Stanislav Duh, Melinci 23, 9231
Beltinci,
8. Era Petlja d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj,
9. Era Petlja d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: 3,390.885,50 SIT,
2. skupina: 737.126 SIT,
3. skupina: 132.297 SIT,
4. skupina: 1,010.742,05 SIT,
5. skupina: 1,403.765 SIT,
6. skupina: 892.590,31 SIT,

7. skupina: 221.340 SIT,
8. skupina: 327.957,60 SIT,
9. skupina: 2,099.970,30 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: 3,658.040,67 SIT,
3,390.885,50 SIT,
2. skupina: 737.126 SIT, 737.126 SIT,
3. skupina: 176.601,29 SIT, 132.297
SIT,
4. skupina: 1,211.978,22 SIT,
1,010.742,05 SIT,
5.
skupina:
1,707.215
SIT,
1,403.765,30 SIT
6.
skupina:
1,231.211
SIT,
892.590,31 SIT,
7. skupina: 276.000 SIT, 221.340 SIT,
8.
skupina:
472.768,50
SIT,
327.957,60 SIT,
9. skupina: 2,471.892,08 SIT,
2,099.970,30 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 30 z dne 5. 4. 2002, Ob 66783.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Vzgojno-izobraževalni zavod Veržej
Št. 4/03
Ob-96588
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39,
1000 Ljubljana, tel. 01/477-33-31, faks
01/423-22-05, el. naslov: branka.raposa@ijs.si.
3. Datum izbire: 4. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: raziskovalna oprema “LASER
VERDI 6”.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo se izvede v skladu z 2. točko prvega odstavka 20. člena
ZJN-1, ker naročilo lahko izpolni le določen dobavitelj.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: EXPO COMM Inženiring d.o.o., Plemljeva 8, 1210 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 12,932.000
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Institut “Jožef Stafan”
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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. 2348
Ob-96186
1. Naročnik: Mestna občina Celje in Javne naprave.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Celje – Komunalna direkcija, Prešernova
27, 3000 Celje, in Javne naprave, javno
podjetje d.o.o. Teharska 49, 3000 Celje,
tel. 03/425-64-00, faks 03/425-64-12.
3. Datum izbire: 25. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja izhodne cestne tehtnice in ureditev ceste, kraj izvedbe: odlagališče Bukovžlak, Teharje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Remont d.d., Oblakova
30, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 32,319.122,65
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,144.617,75 SIT, 32,319.122,65 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: 10. 6. 2003.
Javne naprave, d.o.o.
Celje
Št. 34/03
Ob-96193
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvajanje slikopleskarskih del in antikorozijske zaščite TA 1)
– sklop A: izvajanje slikopleskarskih
del;
– sklop B: antikorozijska zaščita TA1,
objekt naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi pogoji, skupaj 100 točk. Izbran je ponudnik z najvišjim doseženim številom točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop A: Final Pasarič d.o.o., Trubarjevo nabrežje 3, 3270 Laško;
– sklop B: Damjan Slapšak s.p., Velike
Lese 20, 1301 Krka.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: 495.432 SIT;
– sklop B: 1,093.296,20 SIT.

Št.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop A: 4;
– sklop B: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop A: 761.384 SIT, 495.432 SIT;
– sklop
B:
3,483.013
SIT,
1,093.296,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 11 z dne 31. 1. 2003, Ob-86596.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 31
Ob-96195
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-23-05 in telefaks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 15. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev prostorov za
pošto 2285 Sveti Tomaž (gradbena,
obrtniška in instalacijska dela).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sortima d.o.o., Koroška
cesta 118, 2000 Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
17,996.687,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,586,712,50 SIT, 17,996.687,50
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: 11. 6. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 12072
Ob-96197
1. Naročnik: Center šolskih in obšolskih
dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Frankopanska 9,
1000 Ljubljana, tel. 01/23-48-600, faks
01/23-48-630.
3. Datum izbire: 6. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: adaptacija in rekonstrukcija depandanse doma v Planici.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Adaptacije – vzdrževanje
d.o.o., Ribičičeva ulica 21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
112,693.184,34 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 28,252.181,31 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 6.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 138,950.596,44 SIT, 112,722.191,74
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: 11. 6. 2003.
Center šolskih in obšolskih
dejavnosti
Ljubljana
Št. 404-01-43/2003
Ob-96198
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana,
tel.
01/24-41-176,
faks
01/24-41-269.
3. Datum izbire: 9. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: nadzidava in obnova
stolpičev VIII, IX in X v Študentskem naselju Rožna dolina.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IMOS, projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje in gradnje
d.d., Ljubljana, Dunajska 56, 1001 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
523,205.951,33 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 678,678.456,70 SIT, 523,205.951,33
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 19-21 z dne 28. 2.
2003, Ob-89118.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 344-04-01/2003
Ob-96432
1. Naročnik: Občina Vitanje.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 1,
3205 Vitanje.
3. Datum izbire: 20. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: vzdrževanje lokalnih
cest v občini.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference, plačilni pogoji. Izbrani ponudnik je imel
ugodnejšo ponudbeno ceno in reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VOC Celje d.d., Lava 42,
Celje.
7. Pogodbena vrednost: 7,583.068,50
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2003.
Občina Vitanje

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. 17123-03-403-96/2002
Ob-96184
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.
3. Datum izbire: 15. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet javnega naročila je cenitev nepremičnin, in
sicer zajema tri sklope:
Sklop 1:
– cenitev nepremičnine v Ljubljani, Štefanova 2,
– cenitev nepremičnine v Ljubljani, Beethovnova 3,
– cenitev poslovnega objekta Policijske
postaje Ajdovščina v Ajdovščini.
Sklop 2:
– cenitev nepremičnine (objekt ambulante v bivši vojašnici) v Ajdovščini, Vipavska
cesta,
– cenitev nepremičnine v Šempetru pri
Gorici, Žnidarčičeva ul. 17,
– cenitev nepremičnine (objekt bivše vojaške pralnice) v Ilirski Bistrici, Vilharjeva
cesta.
Sklop 3:
– cenitev nepremičnine na MP Pince,
Pince 40,
– cenitev nepremičnine v Petanjcih, Murski Petrovci 7a.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: glede na priznano sposobnost izvajalca, ugotovljeno z javnim razpisom za oddajo naročila storitve po omejenem postopku (1. faza) Servisa skupnih
služb Vlade št. 466-4/01, za priznanje sposobnosti za vrednotenje državnega premoženja (izbor cenilcev): nepremičnin (poslovnih prostorov, stanovanj in stanovanjskih hiš,
premožnih objektov, stavbnih zemljišč) in
premičnin (prevozni sredstev, opreme poslovnih prostorov in stanovanj) je na povabilo k oddaji ponudbe prispelo 9 pravočasnih
in pravilnih ponudb. Naročnik je ponudbe
ocenil na osnovi merila »cena«, ki je v skladu z razpisno dokumentacijo in v zvezi s
tretjim odstavkom 19. člena ZJN-1 edino
merilo ter po posameznih sklopih izbral najugodnejšo ponudbo kandidata, kot je navedeno v 6. točki te objave.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za sklopa 1 in 3: Sonja Gračanić,
Gregorčičeva 12, 2000 Maribor,
– za sklop 2: Franc Pintar, Bratov Hvalič 144, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za sklop 1 je
180.000 SIT – skupna bruto cena,
– pogodbena vrednost za sklop 2 je
108.000 SIT – skupna bruto cena,
– pogodbena vrednost za sklop 3 je
175.000 SIT – skupna bruto cena.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 358.160 SIT – po skupni
bruto ceni, 180.000 SIT – po skupni bruto
ceni,
– za sklop 2: 440.000 SIT – po skupni
bruto ceni, 108.000 SIT – po skupni bruto
ceni,
– za sklop 3: 342.000 SIT – po skupni
bruto ceni, 175.000 SIT – po skupni bruto
ceni.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: povabilo k oddaji ponudbe je bilo
poslano z dne 6. 12. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 11 z dne 16. 2. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 45/03
Ob-96190
1. Naročnik: Občina Juršinci.
2. Naslov naročnika: Juršinci 3/b,
2256 Juršinci, tel. 02/758-21-41.
3. Datum izbire: 20. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava,
dobava in montaža opreme za telovadnico pri OŠ Juršinci.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: BOZA d.o.o., Bevkov
trg 6, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 62,875.236
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 68,209.800 SIT, 62,875.236 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: 10. 6. 2003.
Občina Juršinci
Št. 17123-03-403-25/2003 Ob-96191
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.

3. Datum izbire: 7. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet
javnega naročila je cenitev nepremičnin,
in sicer zajema dva sklopa:
Sklop 1:
– cenitev zemljišča na Krimu,
– cenitev zemljišča na Rožniku pri
Ljubljani,
– cenitev poslovnega objekta Policijske postaje Ajdovščina v Ajdovščini.
Sklop 2:
– cenitev počitniškega objekta Jalovec
v Rateča,
– cenitev nepremičnine na Debelem
rtiču.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: glede na priznano sposobnost izvajalca, ugotovljeno z javnim razpisom za oddajo naročila storitve po omejenem postopku (1. faza) Servisa skupnih
služb Vlade št. 466-4/01, za priznanje
sposobnosti za vrednotenje državnega
premoženja (izbor cenilcev): nepremičnin
(poslovnih prostorov, stanovanj in stanovanjskih hiš, premožnih objektov, stavbnih
zemljišč) in premičnin (prevoznih sredstev,
opreme poslovnih prostorov in stanovanj)
so na povabilo k oddaji ponudbe prispele
4 pravočasne in pravilne ponudbe. Naročnik je ponudbe ocenil na osnovi merila
»cena«, ki je v skladu z razpisno dokumentacijo in v zvezi s tretjim odstavkom
19. člena ZJN-1 edino merilo ter po posameznih sklopih izbral najugodnejšo ponudbo kandidata, kot je navedeno v 6.
točki te objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za sklop 1: Marija Toplak, Stojnici
135a, 2281 Markovci,
– za sklop 2: mag. Žarko Povše, Smolejna vas 78, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za sklop 1 je
240.000 SIT – skupna bruto cena,
– pogodbena vrednost za sklop 2 je
218.000 SIT – skupna bruto cena.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 250.000 SIT – po skupni bruto ceni, 240.000 SIT – po skupni
bruto ceni,
– za sklop 2: 350.000 SIT – po skupni bruto ceni, 218.000 SIT – po skupni
bruto ceni.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: povabilo k oddaji ponudbe je bilo
poslano z dne 18. 3. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 11 z dne 16. 2. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 351-164/2003
Ob-96451
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina, tel. 05/365-91-10, faks
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05/365-91-33, e-mail: obcina@ajdovscina.si.
3. Datum izbire: 12. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
projektov PGD-PZI za čistilno napravo
pitne vode na izviru Hublja, priloga 1A,
št. kategorije 12.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference na projektih na čistilnih napravah za
kapacitete vode večje od 50 l/s, plačilni
pogoji – plačilni rok daljši od 60 dni od
dneva prejema računa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Inštitut za vode Republike Slovenije, Hajdrihova 28c, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 13,800.000
SIT (z vključenim DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5 ponudb,
od tega sta bili dve ponudbi nepopolni.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,552.000 SIT, 13,373.616 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: 16. 6. 2003.
Občina Ajdovščina
Št. 23/03
Ob-96503
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 13. 5. 2003.
4.
Vrsta
in
obseg
storitev:
rekonstrukcija tesnenja grelnika zraka
kotla 3 (1 A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila po
postopku s pogajanji brez predhodne
objave, v skladu z 2. točko prvega
odstavka 20. člena ZJN.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: ALSTOM Power Energy Recovery GmbH, Division Air
Preheater Europe, Industriestrasse 57-61,
D-69245 Bammantal.
7.
Pogodbena
vrednost:
45,782.949,76 SIT (196.000 EURO).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 6. 2003.
Termoelektrarna
Toplarna Ljubljana, d.o.o.

Št.

ZJN-19
Zahteva za objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Št. 1-2003
Ob-96299
1. Naročnik: Javni zavod Mestne lekarne.
2. Naslov naročnika: Šutna 7, 1241
Kamnik.
3. Opis projekta: izvedba gradbeno
obrtniških in inštalacijskih del ter zunanje ureditve za adaptacijo Lekarne
Litija.
4. Število udeležencev: 13.
5. Število tujih udeležencev: /
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja: IGZ-Inženiring Borovnica d.o.o., Laze pri
Borovnici 30a, 1353 Borovnica.
7. Navedba nagrad, kjer je mogoče: /
8. Morebitne druge informacije o natečaju: /
9. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: Uradni list RS, št. 21 z
dne 28. 2. 2003, Ob-89060.
10. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2003.
Javni zavod
Mestne lekarne Kamnik

Javni razpisi
Št. 405-07-3/03-1
Ob-96454
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti
o uresničevanju skupnosti ukrepov o finančni, tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št. 56/93), v zvezi z 2.
členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 39/00) ter 117. in 118. členom
Pravil in postopkov Evropske unije za izvedbo javnih razpisov, Občina Kanal ob
Soči objavlja
javni razpis
za gradbena dela
Naslov: Čistilna naprava in pripadajoča
kanalizacija Kanal
Lokacija: Kanal, Goriška regija,
Slovenija
1. Številka objave
2. Postopek: razpis brez omejitev.
3. Program: program PHARE CBC Slovenija/Italija; Programme ECO ADRIA 2001
– Ecological Improvement of the Primorska
region.
4.
Financiranje:
Phare
SI
0108.01.01.0001.
5. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg
svobode 23, 5213 Kanal.
Pogodba
6. Opis projekta
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Investitor namerava zgraditi mehansko
biološko čistilno napravo za čiščenje odpadnih vod naselja Kanal, Morsko in Gorenja
vas, dva povezovalna kanala, zadrževalni in
prelivni bazen ter črpališče. Kapaciteta ČN
je 2000 PE.
ČN bo locirana zahodno od pokopališča
na levem bregu reke Soče.
7. Število in nazivi posameznih sklopov
Predmet razpisa je en sklop: čistilna naprava in kanalizacija, Kanal.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora
Na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične in pravne osebe (posamezno ali
na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij) iz držav članic Evropske Unije
in držav in območij, ki jih pokriva in/ali določa Predpis ali posebna določila, ki se uporabljajo za PHARE program, iz katerega bo
pogodba financirana ter Turčije, Malte in
Cipra. Vse blago, ki bo dobavljeno v okviru
pogodbe, mora izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev
Ponudniki morajo predložiti izjavo, da niso v enem od postopkov ali stanj, navedenem v Odstavku 2.3 Priročnika za pogodbe
z zunanjimi partnerji (na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/index_en.htm).
10. Število ponudb
Ponudniki (vključno s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi
skupnega nastopa – joint venture/konzorcij
in podizvajalci) lahko predložijo samo eno
ponudbo za razpisana dela. Delne ponudbe za razpisana dela se ne bodo upoštevale. Ponudbe za variantne rešitve niso sprejemljive.
11. Garancija za resnost ponudbe
Ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti garancijo za resnost ponudbe v znesku ne manj kot 2% od ponudbene cene
vključno z davki, v EUR, z rokom veljavnosti
najmanj 120 dni od datuma odpiranja ponudb. Garancija za resnost ponudbe bo neuspešnemu ponudniku(om) vrnjena po zaključku postopka javnega razpisa in uspešnemu ponudniku po podpisu pogodbe s
strani vseh pogodbenih partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del
Uspešni ponudnik bo moral ob podpisu
pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti, v EUR. Garancija mora biti predložena v
28 dneh od dneva, ko ponudnik prejeme
od naročnika podpisano pogodbo v podpis. V primeru, ko izbrani ponudnik ne predloži take garancije v predpisanem roku, bo
pogodba nična. Pripravljena je lahko nova
pogodba in poslana v podpis drugemu najugodnejšemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča
Informativni sestanek in ogled kraja gradbišča bo na dan, ki je določen v razpisni
dokumentaciji na naslovu Občina Kanal ob
Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.
Udeležba na sestanku je priporočljiva, a
ne obvezna.
14. Veljavnost ponudb
Ponudbe morajo biti veljavne 90 dni od
roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del
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Dela morajo biti končana v roku 9 mesecev po izdaji Obvestila o uvedbi v delo.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko pa
jih presegajo:
– posamezni ponudnik mora biti sposoben opraviti najmanj 70% pogodbenih del z
lastnimi sredstvi; v primeru skupnega nastopa (joint venture/konzorcij) mora biti vodilni partner sposoben opraviti vsaj 50% pogodbenih del;
– posamezni povprečni letni promet v letih 2000, 2001 in 2002 mora znašati najmanj EUR 1,700,000.00;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 3 letih na vsaj 3 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in, ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;
– dostop do kreditne linije v višini najmanj EUR 227.000,00.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe
Komisija za ocenjevanje ponudb bo izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za:
razpisno dokumentacijo v višini 300,00
EUR na račun: banka Abanka Vipa d.d.,
Nova Gorica, S.W.I.F.T. ABANSI2X
05100-8010757486 (za tuje ponudnike) ali
v
SIT
na
transakcijski
račun
št. 04750-0000349833 banka Nova KBM
d.d., Področje Nova Gorica (za domače ponudnike), s pripisom »Za razpisno dokumentacijo Čistilna naprava in kanalizacija, Kanal«. Za vplačila v SIT je veljaven prodajni
menjalni tečaj Banke Slovenije na dan objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroški dokumentacije ne vključujejo
stroškov dostave. Ponudbe morajo biti predložene na način in v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju – Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, kontaktna oseba: Anita Lojk, fax No +386 5 30
24 493 (z navedbo številke objave iz točke
1) v roku najkasneje 21 dni pred rokom za
oddajo ponudb, ki je določen v točki 19.
Naročnik mora odgovoriti na vsa vprašanja
ponudnikov v roku najkasneje 11 dni pred
rokom za oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje
do 21. 8. 2003 do 10. ure po lokalnem
času, na naslednji naslov: Občina Kanal ob
Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, odgovorna oseba: Nives Prijatelj, tel. +386 (0)5
39 81200, faks +386 (0)5 39 81223, e-mail: občina.kanal@siol.net.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku, se ne bo obravnavala.
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20. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno, dne 21. 8.
2003 ob 11. uri po lokalnem času na naslednjem naslovu: Občina Kanal ob Soči,
Trg svobode 23, 5213 Kanal.
21. Pravna osnova
Regulativa Sveta (EEC) št. 3906/89 z
dne 18. 12. 1989 o finančni pomoči določenim državam Srednje in Vzhodne Evrope, z amandmaji.
Občina Kanal ob Soči
Ob-96455
In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement between the Government of Republic of Slovenia and European Commission on implementation of measures on financial, technical and other forms of co-operation (OG
RS 56/93), referring to Public Procurement
Law, Article 2 (OG RS 39/00) and according to Articles 117 118 of the European
Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed the Municipality of
Kanal ob Soči announces
Works Procurement Notice
for
Title: Waste Water Treatment Plant and
Corresponding sewage System Kanal
Location: Kanal, Goriška region,
Slovenia
1. Publication reference
2. Procedure: Local open tender procedure.
3. Programme: Phare CBC Programme
Slovenia/Italy ECO Adria 2001 – Ecological Improvement of the Primorska region.
4.
Financing:
Phare
SI
0108.01.01.0001.
5. Contracting Authority:
Municipality of Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.
Contract specification
5. Contract description
The investor intend to build mechanical
biological Waste Water Treatment Plant for
the treatment of Kanal, Morsko and Gorenja vas areas, two connecting sewers, the
retention and over – flow tank and the pumping station. The capacity of the WWTP is
2000 PE.
WWTP Kanal will be located to the west
of the cemetery on the left bank of the
Soča/Isonzo River.
28. Number and titles of lots
One lot: »Waste Water Treatment Plant
and corresponding Sewage System Kanal«
Conditions of Participation
8. Eligibility and rule of origin
Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons (participating
either individually or in grouping – joint venture/consortium of tenderers) of the Member States and the countries and territories
of the regions covered and/or authorized
by the Regulation or the specific instruments applicable to the PHARE programme under which the contract is financed
and Turkey, Malta and Cyprus. All goods
provided for in the contract must originate
in these countries.
9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration
that they are not in any of the situations

listed in Section 2.3 of the Manual of Instructions for External Relations contracts
(available from the following Internet address:http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/index_en.htm).
10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the same legal group, other members of the same joint venture/consortium, and subcontractors) may submit only offers for the
whole of the Works. Partial Tenders for the
Works will not be considered. Tenders for a
variant solution are not acceptable.
11. Tender guarantee
Tenderers must provide a tender guarantee in an amount of not less than 2% of
tender price including taxes in EUR when
submitting their tender which will remain in
force 120 days after the deadline for submission of tenders. This guarantee will be
released to unsuccessful tenderers once
the tender procedure has been completed
and to the successful tenderer upon signature of the contract by all parties.
12. Performance guarantee
The successful tenderer will be requested to provide a performance guarantee of 10% of the contract value in EUR
when countersigning the contract. This must
be delivered within 28 days after receipt by
the tenderer of the contract signed by the
Contracting Authority. If the selected tenderer fails to provide such a guarantee within
this period, the contract will be void and a
new contract may be drawn up and sent to
the tenderer which has submitted the next
lowest, compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit
An information meeting and site visit for
prospective Tenderers will be organised at
the date defined in the Tender Documents at
the premises of the Municipality of Kanal ob
Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal. Participation to the information meeting and site
visit is recommended, but not compulsory.
14. Tender validity
Tenders must remain valid for a period
of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period
The Works must be completed within
9 months after the issue of the Notice to
Commence.
Selection and award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by
companies and natural persons meeting the
minimum qualifying criteria including, but
not limited to:
– Tenderer shall have the ability to carry
out at least 70% of the Contract Works by
his own means; in case of a Joint Venture/Consortium the leading partner shall have the ability to carry out at least 50% of the
contract works;
– average annual turnover for the years
2000, 2001 and 2002 should exceed EUR
1,700.000.00;
– successful experience as a prime Contractor in construction of at least 3 projects
of the similar nature and complexity comparable to the tendered works during last 3
years;
– access to credit line which should exceed EUR 227.000.00;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
38. Award criteria
The Evaluation Committee shall select
the Tenderer whose Tender has been determined to meet the administrative and technical criteria, and has the lowest price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the
following address: Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, against the proof that a non-refundable tender
fee of EUR 300.00, which excludes courier delivery, has been credited to the bank
Abanka Vipa d.d., Nova Gorica, S.W.I.F.T.
ABANSI2X 05100-8010757486 (for foreign
Tenderers) or in SIT to the bank Nova KBM
d.d., Področje Nova Gorica, Bank Account
No. 04750-0000349833 (for local tenderers), with the notice “For tender dossier
»Waste Water Treatment Plant and corresponding Sewage System Kanal«. For the
payments the selling exchange rate issued
by the Bank of Slovenia on the day of the
announcement in the Official Gazette of the
Republic of Slovenia is relevant. Tenders
must be submitted using the standard tender form included in the tender dossier,
whose format and instructions must be
strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, fax
No +386 5 30 24 493 (mentioning the
Publication reference shown in item 1) at
least 21 days before the deadline for submission of tenders given in item 19. The
Contracting Authority must reply to all tenderers’ question at least 11 days before the
deadline for submission of tenders.
19. Deadline for submission of tenders
The tenders must be delivered at the
latest on 21st of August 2003 at 10:00 hrs
local time to the following address: Municipality of Kanal ob Soči, Trg svobode 23,
5213 Kanal, Responsible person: Mrs. Nives Prijatelj, tel. +386 (0)5 39 81200, Fax
+386 (0)5 39 81223, E-mail: občina.kanal@siol.net.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session
The tenders will be opened in public
session on 21st of August 2003 at 11:00
hrs local time on the following address: Municipality of Kanal ob Soči, Trg svobode
23, 5213 Kanal, Slovenia.
21. Legal basis
Council Regulation (EEC) No. 3906/89
of 18th December 1989 on Economic aid to
certain countries of Central and Eastern Europe, with amendments.
Municipality of Kanal ob Soči
Št. 400-41/2003-1
Ob-96254
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (Uradni list RS,
št. 118/02), Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (Uradni list RS,
št. 118/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in
2004 (Uradni list RS, št. 118/02), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02),
Pravilnik o postopkih za izvrševanje prora-

Št.

čuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 47/03), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS,
št. 60/99 in 56/03), 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, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 59/00 in
60/01), Pravilnika o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam (Uradni list RS,
št. 108/02), Navodila o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za
skladni regionalni razvoj (Uradni list RS,
št. 44/01) in Sklepa o ustanovitvi, nalogah
in organizaciji Službe Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 115/02) objavlja Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno
politiko in regionalni razvoj
javni razpis
za sofinanciranje pilotnih inovativnih
projektov
Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Služba Vlade Republike Slovenije za
strukturno politiko in regionalni razvoj, Kotnikova
28,
1000
Ljubljana,
tel. 01/478-37-50, faks 01/478-37-60.
Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov priprave inovativnih pilotnih projektov v
letih 2003 in 2004 v statističnih regijah C in
D (Osrednjeslovenski, Goriški, Obalnokraški in Gorenjski), skladno z Navodilom o
prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 44/01).
Inovativni pilotni projekti po tem razpisu
so celoviti pilotni razvojni projekti v regijah,
ki predstavljajo oblikovanje dobrih praks in
lahko služijo kot primer za prenos znanj in
izkušenj med udeleženci v regionalnem razvoju. Pilotni projekti so namenjeni določitvi
in preizkušanju novih regionalnih rešitev, z
namenom njihovega vključevanja v oblike
pomoči v prihodnje.
Višina sredstev
Za ta namen je v okviru proračunske postavke Ministrstva za gospodarstvo 4293:
„Pilotni projekti“ v letu 2003 predvidenih
33,800.000 SIT, v letu 2004 pa
39,000.000 SIT.
Upravičenci in pogoji za dodelitev sredstev
Upravičenci do sredstev sofinanciranja
so regionalne razvojne agencije, ki opravljajo naloge v regijah C in D, v skladu s
Pravilnikom o organizaciji in pogojih za
opravljanje nalog regionalne razvojne agencije (Uradni list RS, št. 52/00, 111/00 in
44/01). To so naslednje statistične regije:
Goriška, Gorenjska, Obalno-kraška in
Osrednjeslovenska.
Sofinancira se priprava tehnične dokumentacije, promocijske aktivnosti, študije izvedljivosti ipd. Upravičeni stroški priprave
inovativnih pilotnih projektov so stroški dela, storitev in materiala. Upravičeni stroški
so sofinancirani v deležu do 80%, vendar
največ do maksimalne vrednosti. Najnižja
celotna vrednost posameznega prijavljene-
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ga projekta je 2,000.000 SIT, najvišja vrednost
posameznega
projekta
pa
20,000.000 SIT.
Merila za izbiro projektov
Komisija za delo na javnem razpisu bo v
projektu ocenjevala:
– namen projekta,
– izvedljivost in trajnost projekta,
– celostno podobo projekta.
Podrobnejša merila in ocenjevalni list so
na voljo pri kontaktni osebi za razpisno dokumentacijo oziroma na internetnem naslovu: www.gov.si/svrp in so sestavni del razpisa.
Dokumentacija, potrebna za prijavo
Za prijavo je potrebno predložiti:
– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe,
– dispozicija projekta na standardnem
obrazcu Agencije RS za regionalni razvoj za
prijavo regionalnih razvojnih projektov s podrobno obrazložitvijo inovativnega značaja
projekta.
Prijava in razpisni rok
Prijavo s priloženo zahtevano dokumentacijo regionalne razvojne agencije – prijaviteljice (v primeru mrežno organizirane regionalne razvojne agencije je prijaviteljica
nosilna organizacija) dostavijo v zaprti ovojnici z oznako “ Ne odpiraj – vloga – razpis
za sofinanciranje inovativnih pilotnih projektov”. Upoštevale se bodo samo tiste prijave, ki bodo prispele do 9. 7. 2003 do
12. ure v glavno pisarno Službe Vlade RS
za strukturno politiko in regionalni razvoj,
Kotnikova 28, Ljubljana.
Na ovojnici mora biti jasno naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku.
Odpiranje vlog
Odpiranje in ocenjevanje vlog bo opravila strokovna komisija, ki jo imenuje ministrica, s sklepom. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
V fazi ocenjevanja vloge bo komisija preverila skladnost vloge z namenom razpisa.
V primeru, da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za prijavo na javni razpis ali prijavljeni
projekt ni skladen z namenom razpisa.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog in višine zahtevanih sredstev
bo strokovna komisija določila prag višine
doseženih točk, do katerega se odobri sofinanciranje projektov ter odstotek sofinanciranja posameznega projekta, ki ne more
preseči 80% upravičenih stroškov projekta.
V skladu s tem bo pripravila predlog skupnega sklepa z višinami dodeljenih sredstev
po posameznih projektih.
Odpiranje vlog bo prvi delovni dan po
poteku roka za predložitev vlog.
Izid javnega razpisa
Udeleženci razpisa bodo o rezultatih razpisa obveščeni v 30 dneh od odpiranja vlog.
Vsi nosilci izbranih projektov bodo povabljeni k podpisu pogodbe v roku 8 dni od
prejema sklepa o izbiri.
Zoper sklep lahko predlagatelji vlog vložijo zahtevek za preveritev utemeljenosti
sklepa v roku 8 dni od prejema sklepa na
naslov Službe Vlade Republike Slovenije za
strukturno politiko in regionalni razvoj.
Roki za porabo sredstev
Odobrena sredstva bo mogoče koristiti
na osnovi predloženih poročil (vmesno, kon-
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čno) o izvedenih aktivnostih, izdelanih v
skladu z obrazcema št. 5 in 6 iz razpisne
dokumentacije.
Skrajni rok za posredovanje prvega zahtevka v deležu 50% na osnovi vmesnega
poročila je 1. 10. 2003 skrajni rok za posredovanje drugega zahtevka v deležu 50%
na osnovi končnega poročila pa
15. 1. 2004. Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj bo dodeljena sredstva nakazala v 30
dneh od prejema popolnega in pravilno
opremljenega zahtevka s priloženo zahtevano dokumentacijo. Plačilo drugega zahtevka bo izvedeno iz državnega proračuna
2004.
Če sredstva ne bi bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ali bi se
sredstva kakorkoli odtujilo, ima Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj pravico zahtevati takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku, v realni višini s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
Kraj čas in oseba, pri kateri se lahko
dvigne razpisna dokumentacija in pridobijo
informacije: razpisno dokumentacijo za prijavo projektov lahko interesenti prevzamejo
brez plačila v Službi Vlade RS za strukturno
politiko in regionalni razvoj, Kotnikova 28,
Ljubljana vsak delovni dan med 9. in 12.
uro, kontaktna oseba je Erik Tomaž Žigon,
Služba Vlade RS za strukturno politiko in
regionalni razvoj, tel. 01/478-37-54. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na
spletnih straneh Službe Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj:
www.gov.si/svrp.
Služba Vlade RS za strukturno
politiko
in regionalni razvoj
Št. 923-01-422-27/2003
Ob-96372
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 66/01, 103/01, 53/02, 80/02 in
88/02) objavlja Urad Vlade Republike Slovenije za priseljevanje in begunce
javni razpis
za sofinanciranje programov pomoči
pri integraciji tujcev in beguncev v
Republiki Sloveniji za leto 2003
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Vlada Republike Slovenije, Urad za priseljevanje in begunce, Riharjeva 38, 1000
Ljubljana.
2. Podatki o predmetu javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov pomoči pri integraciji tujcev
in beguncev s področja:
a) pomoči pri iskanju nastanitev,
b) spoznavanja kulture, zgodovine in družbene ureditve Republike Slovenije,
c) drugih področij, ki bi lahko pripomogla k uspešnejši integraciji tujcev in beguncev in za katera še niso bili izbrani izvajalci z
javnim razpisom z dne 21. 2. 2003 (Ur. l.
RS, št. 16-18/03).
Izvajalci so bili izbrani že na naslednjih
področjih: pomoč in svetovanje pri iskanju
zaposlitve; področje pridobivanja dodatnih
znanj, ki izboljšujejo možnosti uspešnejše

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

integracije in se jih izvaja izven obstoječega
formalnega sistema izobraževanja; pomoč
pri učenju; področje informiranja in svetovanja tujcem in beguncem glede pravic in
dolžnosti ter pomoči pri uresničevanju
le-teh; psihosocialna pomoč; pomoč posebej ranljivim skupinam oseb; spodbujanje in
omogočanje dejavne participacije na kulturnem, športnem, družabnem področju ter
kreativnem preživljanju prostega časa z namenom lažjega in hitrejšega vključevanja v
slovensko družbo; področje izobraževanja
in ozaveščanja javnosti glede potrebe po
integraciji tujcev in beguncev in s tem povezanih pravic in dolžnost; področje izobraževanja in obveščanja tujcev in beguncev preko njim namenjene revije; integracija tujcev
in beguncev skozi interakcijo s slovenskimi
otroki in mladostniki.
Predmet javnega razpisa niso programi,
ki imajo naravo:
– dejavnosti komercialnega značaja;
– dopolnilnega izobraževanja, katerega
namen je pridobitev formalnega izkaza (spričevalo, diploma);
– rednega učenja slovenskega jezika na
tečajih;
– potovanj in počitniških programov;
– investicij ali nakupa opreme.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
a) na ta razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;
b) programi se bodo izvajali predvidoma
v času od 1. 8. 2003 do konca leta 2003 z
možnostjo podaljšanja in so namenjeni pomoči pri integraciji tujcev in beguncev;
c) ponudnik mora za izvajanje programa
zagotoviti:
– najmanj 30% delež sofinanciranja programa iz drugih virov in
– najmanj 20% delež sofinanciranja programa iz neproračunskih sredstev;
č) posamezna ponudba na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu Urada Vlade Republike Slovenije
za priseljevanje in begunce (v nadaljnjem
besedilu naročnik);
d) ponudnik mora s podpisom izjave na
razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem
namenske porabe proračunskih sredstev,
odobrenih na podlagi tega javnega razpisa,
in sicer s strani pooblaščenih oseb naročnika.
4. Kriteriji za izbor programov, merila za
dodelitev sredstev in način sofinanciranja
4.1. Kriteriji za izbor programov, ki bodo
sofinancirani so:
A) kvaliteta in realnost predloženega programa,
B) sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
C) reference ponudnika programa,
D) finančna konstrukcija programa.
Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji in merili za ocenitev kriterijev, ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju
specifičnosti posameznih programov.
4.2. Merila za ocenitev kriterijev in način
točkovanja posameznih meril
Posamezni programi bodo ocenjeni na
podlagi izpolnjevanja in točkovanja meril za
posamezne kriterije ob primerjavi istovrstnih
programov. Posamezna merila so točkovana z eno, dvema ali tremi točkami. Ob del-

nem izpolnjevanju posameznega merila, se
dodeli le polovica maksimalnega števila točk
za posamezno merilo.
Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni programi, ki od skupnega maksimalnega števila 20 točk, ne bodo zbrali vsaj 14 točk.
Zap. št. Kriteriji in merila

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

Maks. število

A) Kvaliteta in realnost
predloženega programa:
Program ima postavljene jasne cilje,
ki so v skladu s predmetom razpisa
in izhajajo iz potreb uporabnikov in
države.
Potencialni uporabniki programa
in pogoji za vključitev v program so
jasno opredeljeni.
Prijavljeni program se ne sme izvajati
kot del drugih s strani naročnika že
sofinanciranih programov.
Strokovna ravnanja, druge aktivnosti ter
izvajalci teh aktivnosti za doseganje
ciljev programa so jasno opredeljeni.
Program ima ustrezno kadrovsko
zasedbo (število izvajalcev,
usposobljenost izvajalcev in njihove
reference…).
Razdelana je časovna opredelitev
strokovnih ravnanj in drugih aktivnosti
za doseganje ciljev programa.
Program ima opredeljen ustrezen način
evalvacije doseganja ciljev.
B) Sodelovanje uporabnikov in
prostovoljcev v programu:
Uporabniki aktivno sodelujejo pri
načrtovanju in izvedbi programa.
Izvajalci programa so tudi prostovoljci.
C) Reference ponudnika programa:
Dosedanji dosežki na področju pomoči
tujcem in beguncem
D) Finančna konstrukcija programa:
Program ima pregledno in jasno
konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v
finančno konstrukcijo so vključeni samo
stroški programa, razviden je namen
odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi
dejavnostmi programa).
Skupaj:
Minimalno število točk, da se
program izbere:

2

2
1
2
2

1
1

2
1
3
3

20
14

4.3. Način sofinanciranja
1. Izvajalci programov lahko s strani naročnika prejmejo sredstva največ v višini
70% vseh predvidenih odhodkov programa.
2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja
programa – stroški dela izvajalcev in materialni stroški, vezani na izvajanje programa,
kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik
dela izven zaposlitve in stroški supervizije
(izvajanja nadzora) za strokovne delavce. Investicije ne bodo sofinancirane.
3. Po proučitvi prijav na razpis bo naročnik določil obseg sredstev za programe, ki
jih bo sofinanciral. V primeru, da razpisana
sredstva ne bodo zadostovala za sofinanciranje vseh prijavljenih programov, bo naročnik delež sofinanciranja vsem izbranim
ponudnikom znižal za enak odstotek.
V primeru, da bodo izvajalci programov
izvedli program v zmanjšanem obsegu, bo
naročnik delež sofinanciranja sorazmerno
znižal.
4. Supervizija bo upoštevana za strokovne delavce največ v obsegu 5 ur na 100 ur
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neposrednega strokovnega dela. Tako imenovana supervizija prostovoljcev bo obravnavana kot del nujne strokovne podpore in
vodenja prostovoljcev, kar je del rednega
programa, za katerega so praviloma zadolženi strokovni delavci programa.
5. V celotni vrednosti programa bo priznano največ 5% administrativnih stroškov
(stroški, ki zagotavljajo delovanje izvajalca,
npr. PTT storitve, pisarniški material, računovodske storitve...).
6. Pri pregledu finančne konstrukcije
programa se bodo iz predvidenih odhodkov izločili tisti odhodki, ki jih naročnik v
skladu s svojo usmeritvijo in predpisi ne
more sofinancirati.
7. Direktor urada bo sprejel sklep o izboru izvajalcev programov in načinu njihovega sofinanciranja za leto 2003. Na podlagi sklepa bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programov za leto 2003 z možnostjo
podaljšanja.
8. Izvajalcem, katerih programi bodo izbrani za sofinanciranje, bodo sredstva iz razpisa za leto 2003, izplačana v treh obrokih,
po predhodni predložitvi poročil o izvajanju
programa in finančnih poročil. Zadnji obrok
bo izplačan po prejemu končnega poročila
o izvajanju programa.
9. V prihodnjih letih bodo sredstva za
izbrane programe zagotovljena s sklenitvijo pogodbe za posamezno leto v skladu z
načinom sofinanciranja v letu 2003, pri čemer bodo upoštevane proračunske možnosti v posameznem letu in dejanske širitve programov v posameznem letu. V prihodnjih letih bo direktor za vse izbrane programe odločil o podaljšanju in višini
sofinanciranja programa. Naročnik ni dolžan skleniti pogodb za posamezno leto, če
se spremeni izvajanje programa, razen v
primeru, ko naročnik soglaša s spremembami.
10. Naročnik bo sofinanciral posamezen izbran program največ do višine
7,000.000 SIT.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev naročnika za javni razpis znaša 10,000.000 SIT.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena sredstva.
Sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2003, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Obvezna oblika in vsebina ponudbe
7.1. Ponudniki morajo ponudbo oddati
na obrazcu 2003 »Prijava na ponovni javni
razpis za sofinanciranje programov pomoči
pri integraciji tujcev in beguncev v Republiki Sloveniji za leto 2003«.
Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Urada Vlade Republike Slovenije za priseljevanje in begunce, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, ali pa jo na podlagi
pisnega zahtevka prejmejo po pošti.
7.2. Popolna ponudba vsebuje:
– izpolnjeno prijavo na razpis, z vsemi
zahtevanimi podatki v obrazcih in prilogah,
– izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe.
7.3. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov: Urad
Vlade Republike Slovenije za priseljevanje
in begunce, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana.

Št.

Pravilno označena ponudba mora vsebovati oznako na prednji strani kuverte, in
sicer: »Ne odpiraj – Ponovni javni razpis
programov pomoči pri integraciji tujcev in
beguncev
v
RS
2003
–
št. 923-01-422-27/2003«.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
prijavitelja.
7.4. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom za programe pomoči pri integraciji tujcev in beguncev dobite pri Juriju Zaletelu ali Urši Kalan, na tel. 01/28-33-643 ali
na tel. 01/28-33-581.
7.5. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo prispeti na zahtevani
naslov do vključno 7. 7. 2003 do 10. ure.
Nepravočasno prispele ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti
na hrbtni strani vsake pošiljke označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo
oddane na predpisanem obrazcu.
Vsak posamezni program je potrebno,
skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložiti v posebni kuverti, označeni na način,
predpisan v 7.3. točki. Nepravilno označene ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte v dopolnitev. Izvajalec, ki prijavlja več
različnih programov mora vsak program predložiti v posebni kuverti.
7.6. Komisija bo z odpiranjem prispelih
ponudb pričela dne 7. 7. 2003 ob 12. uri
na Uradu Vlade RS za priseljevanje in begunce.
7.7. Ponudniki bodo o izboru programov,
ki jih bo sofinanciral Urad Vlade RS za priseljevanje in begunce v letu 2003, pisno
obveščeni v roku 30 dni od dneva, ko bo
končano odpiranje ponudb. Naročnik bo
hkrati s poslanim sklepom o izboru pozval
ponudnika k podpisu pogodbe. V primeru,
da se prejemnik v roku 8 dni od prejema ne
odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od
ponudbe.
Vlada Republike Slovenije
Urad za priseljevanje in begunce
Št. 404-03-33/2003
Ob-96360
Na podlagi določil Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 47/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 62/96, 11/98, 48/99 in 46/01) ter
Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko
(Ur. l. RS-MP, št. 7/03), Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in
Portugalsko republiko za obdobje od
2004 do 2006
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
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bivanja slovenskih in portugalskih raziskovalcev) v okviru skupnih slovensko-portugalskih projektov v obdobju od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2005 (kratki obiski do 14 dni,
dolgi obiski od 1 do 2 mesecev).
3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije bo sofinanciralo
obiske v naslednji višini:
– prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Portugalski republiki,
– stroške bivanja v domu podiplomcev
ali izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice za portugalske raziskovalce ob obiskih v
Republiki Sloveniji (kratki obiski do 14 dni),
– stroške bivanja v domu podiplomcev
in 400 evrov mesečno, v tolarski protivrednosti (za namene dnevnic) za portugalske
raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (dolgi obiski – od enega do 2 mesecev).
Vlagatelji se morajo o kritju stroškov bivanja v Portugalski republiki in prevoznih
stroških portugalskih partnerjev ob obiskih
v Republiki Sloveniji dogovoriti s svojimi partnerji.
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa so:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02);
– vodja projekta mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02);
– predlogi projektov se morajo navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije sofinancirane programe dela JRO, ali s strani Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport financirane oziroma sofinancirane projekte
temeljnega in aplikativnega raziskovanja, ali
odobrene mednarodne projekte (zlasti npr.
sodelovanje v 5. okvirnem programu EU na
področju raziskav, tehnološkega razvoja in
predstavitev) oziroma s strani Ministrstva za
gospodarstvo Republike Slovenije sofinancirane razvojno-tehnološke projekte (obvezno pri vseh navesti šifre in naslove projektov), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
predvidenih raziskav;
– vloge se lahko nanašajo na raziskave
v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki,
družboslovju (zlasti ekonomiji) in humanistiki;
– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na usmerjene raziskave.
5. Vloga za sofinanciranje v dveh izvodih
mora vsebovati naslednje elemente:
a) izpolnjene in podpisane obrazce s podatki o vlagatelju, vodjih projekta in drugih
sodelujočih raziskovalcih, ter njihove reference;
b) kratka življenjepisa slovenskega in
portugalskega vodje projekta, z najpomembnejšimi publikacijami v zadnjih petih letih,
ki se nanašajo na vsebino projekta;
c) opis projekta;
d) navedbo osnovnih virov financiranja
raziskav na slovenski strani (navedba projekta/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 na-
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daljnjo obravnavo pri pristojnem mednarodnem organu, to je skupnem slovensko-portugalskem odboru za znanstveno in tehnološko sodelovanje, pripravi imenovani slovenski del navedenega odbora, pri čemer
upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov oziroma programov. Navedeno ovrednotenje vključuje: pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj republike Slovenije, znanstveno odličnost
in/ali
aplikativnost
raziskav,
potencialne možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU, uporabnost projekta
v praksi oziroma gospodarstvu, reference
vodje projekta in raziskovalne skupine, vključenost mladih raziskovalcev in izvedljivost
projekta.
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
izda Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije, na podlagi obligatorne
izbire skupnega slovensko-portugalskega
odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20 milijonov SIT.
Sofinanciranje v letu 2005 in letu 2006
je vezano na sprejem proračuna za navedeni proračunski leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu, in to v vsakem posameznem proračunu v tem razdobju.
8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je dve leti, z možnostjo podaljšanja do 30. junija 2006. Predvideni rok začetka izvajanja projektov je januar 2004.
9. Slovenski in portugalski nosilec morata vložiti prijavi v dogovorjenem roku.
10. Pisne vloge z vso dokumentacijo in
z oznako »Ne odpiraj, vloga za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko za obdobje od 2004 do 2006«,
morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z označbo vlagatelja na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Alenka Kocjan, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.
Vloge morajo prispeti, ne glede na način
prenosa, v glavno pisarno Ministrstva RS za
šolstvo, znanost in šport, do vključno srede, 1. oktobra 2003, do 15. ure.
11. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija.
12. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
13. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, v petek, 3. oktobra 2003.
14. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni
predvidoma januarja 2004.
15. Portugalski partner mora prav tako
oddati prijavo pristojnemu portugalskemu
organu (Ministerio da Ciencia e do Ensino
Superior, Rua Castilha, 5-4, 125000-066
Lisboa, Portugal).
16. Podrobnejše informacije: razpisna
dokumentacija bo po objavi javnega razpisa
v Uradnem listu RS objavljena tudi na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo, znanost
in šport Republike Slovenije, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, vlagatelji pa jo lahko dvignejo vsak delovnik po objavi razpisa med 9.
in 15. uro, pri Danijeli Šinkovec, MŠZŠ RS,
Trg
OF
13,
1000
Ljubljana,
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tel. 01/478-46-76. Dodatne informacije:
Alenka Kocjan, tel. 178-46-00/38, elektronska pošta: alenka.kocjan@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
Ob-96471
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01,
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 in 56/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03), Uredbe o
programih strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja za leti 2003 in
2004 (Ur. l. RS, št. 43/03), Odloka o višini
sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja
za proračunski leti 2003/2004 (Ur. l. RS,
št. 46/03), Programa dela Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo za leto
2003, Finančnega načrta PCMG za leto
2003 in Sklepa komisije za nadzor nad državnimi pomočmi 16197/02-BP-1305 z
dne 11. 10. 2002 objavlja Pospeševalni
center za malo gospodarstvo, Dunajska
156, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje stroškov vzpostavitve
in delovanja podeželskih razvojnih
jeder
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov vzpostavitve in delovanja podeželskih
razvojnih jeder (v nadaljevanju: PRJ), ki
vključujejo sofinanciranje stroškov ureditve
ustrezne infrastrukture za delovanje PRJ in
sofinanciranje stroškov delovanja PRJ v letu 2003.
1.1 Namen:
Z vzpostavitvijo PRJ želi PCMG spodbuditi vzpostavitev in delovanje skupne razvojne infrastrukture za podjetniško prenovo podeželja. PRJ zagotavlja potrebno podporo
pri razvoju in usposabljanju vključenih v
PRJ, skrbi zato, da so izdelki in storitve
kakovostni ter nudi pomoč pri embaliranju,
promociji in trženju izdelkov oziroma storitev. PRJ spodbuja povezovanje lokalnih skupnosti, razvojnih institucij in drugih nosilcev
razvoja, s ciljem boljšega izkoriščanja priložnosti prebivalstva na podeželju ter s tem
povečanje blagostanja v okviru kmečkih in
drugih gospodinjstev. Tako zagotavlja PRJ
atraktivnost podeželja, zmanjšuje beg prebivalstva s podeželja ter povečuje zaposlitvene in poklicne možnosti za najbolj ogrožene skupine na podeželju (podzaposleni,
ženske, mladi).
PCMG bo na javnem razpisu izbral največ do 3 projekte vzpostavitve in delovanja
PRJ.
1.2 Upravičeni stroški vzpostavitve PRJ
so:
– Stroški ureditve ustrezne infrastrukture (nakup in/ali adaptacija prostora, oprema skupne infrastrukture, tehnološka posodobitev skupne infrastrukture) in sicer
največ v višini do 50% vrednosti celotne
investicije, oziroma največ v višini do
7,000.000 SIT.

1.3 Upravičeni stroški delovanja PRJ so:
– Stroški delovanja PRJ v letu 2003, ki
vključujejo:
– stroške dela menedžerja PRJ v višini
do 70% oziroma največ v višini do
1,400.000 SIT za obdobje 4 mesecev
(4,200.000 SIT letno),
– stroške vodenja in izvajanja programov
usposabljanja (npr.mentor v učni delavnici)
v višini do 70% oziroma največ do 933.000
SIT za obdobje 4 mesecev (2,800.000 SIT
letno),
– stroške razvoja novih programov usposabljanja, v višini do 70% oziroma največ v
višini do 700.000 SIT za obdobje 4 mesecev (2,100.000 SIT letno),
– materialne stroške delovanja v višini
do 70% oziroma največ do 233.000 SIT za
obdobje 4 mesecev (700.000 SIT letno) in
– stroške izvajanja aktivnosti štiristopenjskega pristopa k razvoju lokalnih zaposlitvenih iniciativ brez pravic vključenih udeležencev v PRJ, vendar največ v višini do
50% oziroma največ v višini 1,300.000 SIT
letno za vse faze izvajanja programa.
2. Pogoji za sodelovanje
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe (družbe, javni in zasebni zavodi, združenja, zadruge), ki so:
– nosilci iniciative PRJ v lokalnem okolju,
– se zavežejo, da bodo skupaj z ostalimi
lokalnimi partnerji (občinami in drugimi partnerji v lokalnem okolju, ki lahko zagotavljajo naslednje storitve: razvoj, usposabljanje
vključenih v PRJ, kakovost izdelkov in storitev, pakiranje in promocijo ter trženje izdelkov) vzpostavili skupno razvojno infrastrukturo – PRJ,
– imajo podpisano pismo o nameri z vsaj
dvema občinama, in ostalimi partnerji v lokalnem okolju,
– se zavežejo, da bodo najkasneje do
konca leta 2003 pripravili poslovne načrte
za vzpostavitev in delovanje PRJ in registrirali PRJ kot samostojno organizacijsko obliko,
– priložijo vso potrebno razpisno dokumentacijo,
– so poravnali davke in prispevke določene z zakonom.
3. Višina sredstev
Orientacijska vrednost sredstev, ki je na
razpolago za vzpostavitev in delovanje podeželskih razvojnih jeder v letu 2003 znaša
30,000.000 SIT. Sredstva za izvedbo aktivnosti v letu 2004 bodo določena s proračunom za leto 2003. Naročnik bo z izbranimi
izvajalci sklenil pogodbe za leti 2003-2004,
s tem da bo višina sredstev za posamezne
namene v letu 2004 natančneje opredeljena v aneksih k pogodbi.
Sredstva bodo dodeljena po pravilu »de
minimis«. Skupni znesek dodeljen prejemniku po pravilu »de minimis« ne sme preseči 100.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na
obliko ali namen pomoči.
4. Rok izvedbe
Rok izvedbe aktivnosti, predvidenih v
predlaganih projektih, je do konca leta
2005.
5. Merila za izbor projektov
Popolne vloge bo ocenjevala razpisna
komisija na podlagi naslednjih meril:
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– kakovost projekta z vidika celovitosti
obravnavanja problemov v lokalnem okolju,
jasne utemeljitve namenov in ciljev projekta, načrtovanih aktivnosti ter pričakovanih
rezultatov projekta (50%),
– kakovost vloge z vidika jasnosti, razumljivosti in realnosti terminskega načrta
(20%),
– skladnost projekta z nacionalnimi in regionalnimi prioritetami (10%),
– finančni načrt z vidika stroškovne sprejemljivosti, zagotavljanja deleža lokalnih in
drugih sredstev za izvajanje projekta, transparentnost stroškov ter skladnost s predlaganim načrtom aktivnosti projekta (20%).
6. Način prijave in rok
Prijavitelji morajo popolne vloge, v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije poslati priporočeno na naslov: Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, do vključno
ponedeljka 21. 7. 2003 (velja poštni žig do
vključno 20. 7. 2003 ali oddaja v glavno
pisarno Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo, Dunajska 156, Ljubljana (WTC
8. nadstropje) do 21. 7. 2003 do 14. ure) v
zaprti ovojnici pod oznako: »Ne odpiraj –
vloga na razpis« z navedbo naslova »javni
razpis za vzpostavitev in delovanje podeželskih razvojnih jeder« in številko objave razpisa v Uradnem listu RS na prednji strani ter
s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Osebno predložene vloge bomo sprejemali na Pospeševalnem centru za malo gospodarstvo vsak delovni dan do 14. ure.
Vloge, ki ne bodo imele oznake oziroma ne
bodo prispele pravočasno, komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
7. Datum odpiranja
Odpiranje vlog ni javno in bo v torek 22.
julija 2003 ob 10. uri v sejni sobi PCMG,
Dunajska 156, Ljubljana.
8. Obveščanje o izboru
Prijavitelji vlog bodo o izboru pisno obveščeni v roku 45 dni od datuma odpiranja
vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na internet naslovu
http://www.pcmg.si ali na sedežu Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana (8. nadstropje), vsak delovni dan do 14. ure
(tel. 01/ 589-18-70).
10. Dodatne informacije
Vprašanja za dodatne informacije v zvezi
z razpisom lahko potencialni prijavitelji pošljejo najkasneje tri dni pred iztekom roka za
oddajo vlog po elektronski pošti na naslov:
karmen.kelher@pcmg.si
Za zainteresirane prijavitelje bo PCMG
organiziral informativni dan, ki bo v torek,
8. 7. 2003 ob 10.30, v prostorih GEA Collega, Dunajska 156/A, Ljubljana.
Pospeševalni center
za malo gospodarstvo
Št. 56/2003
Ob-96385
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310
Ribnica, na podlagi 11. člena Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95,

Št.

34/96, 60/99, 22/00, 67/01 in 47/02),
Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada
Republike Slovenije za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (Uradni list RS, št. 45/02), sklepa Vlade RS z dne 3. 4. 2003 o poslovnem in
finančnem načrtu Javnega sklada za leto
2003 in sklepa Vlade Republike Slovenije,
št. 003-06/2001-12 dne 29. 5. 2003 o določitvi projektov na mejnih prehodih objavlja
javni razpis
za sofinanciranje priprave projektne
dokumentacije za infrastrukturne
investicije občin v povezavi z izgradnjo
mejnih prehodov z Republiko Hrvaško
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje priprave projektne dokumentacije za
infrastrukturne investicije občin v povezavi z
izgradnjo mejnih prehodov.
Mejni prehodi, za katere se bo pripravljala projektna dokumentacija so v občinah:
Občina

Mejni prehod

Brežice

MP Slovenska vas
MP Rigonce
MP Orešje
MP Stara vas – Bizeljsko
MP Nova bas ob Sotli
MP Rakovec
MMP Jelšane
MMP Starod
MP Starod I
MP Novokračine
MMP Metlika
MP Brezovica
MP Radovica (Ostriž)
MP Božakovo (Rakovec)
MP Krmačina
MP Krasinec
MP Rogatec
MMP Središče ob Dravi
MMP Ormož
MMP Meje
MMP Zavrč
MP Novi kot
MMP Petrina
MP Žuniči
MP Sodevci
MMP Vinica
MP Podčetrtek
MP Imeno
MP Sedlarjevo
MMP Zgornji Leskovec
MP Razkrižje
MP Razkrižje in MP Gibina
MP Hotiza
MP Osilnica
MP Planina v Podbočju
MMP Gruškovje
MMP Bistrica ob Sotli
MP Rajnkovec
MMP Sočerga
MMP Podgorje
MP Rakitovec
MP Brezovica pri Gradinu
MMP Babno polje
MMP Gruškovje

Ilirska Bistrica

Metlika

Rogatec
Ormož
Gorišnica
Zavrč
Loški potok
Kostel
Črnomelj

Podčetrtek

Videm
Razkrižje
Lendava
Osilnica
Krško
Podlehnik
Bistrica ob Sotli
Rogaška Slatina
Koper

Loška dolina
Žetale
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2. Višina sredstev
Višina
razpisanih
sredstev
je
65,000.000 SIT nepovratnih sredstev v
skladu s poslovnim in finančnim načrtom
Javnega sklada in sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 29. 5. 2003.
Projekti bodo glede na uvrstitev občine
v skladu s 3. členom Navodila o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 44/01) s strani Javnega sklada sofinancirani v višini:
– za občine, ki spadajo v območje A, v
višini največ 85% upravičenih stroškov,
– za občine, ki spadajo v območje B, v
višini največ 50% upravičenih stroškov,
– za občine, ki spadajo v območje D, v
višini največ 40% upravičenih stroškov.
II. Pogoji in nameni dodeljevanja sredstev
1. Namen
Podpore so namenjene za pripravo projektne in investicijske dokumentacije za objekte v neposredni bližini mejnih prehodov,
ki bodo reševali probleme infrastrukturne
oskrbe prebivalstva v bližini mejnih prehodov.
2. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški zajemajo:
– sofinanciranje izdelave prostorske dokumentacije,
– sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije.
3. Upravičenci
Pravico kandidiranja na razpisu imajo občine, ki so prejemnik sredstev in podpisnik
pogodbe o sofinanciranju izbranega projekta.
III. Splošni pogoji
Dokumentacija za prijavo:
– dokument identifikacije investicijskega
projekta, ki mora metodološko ustrezati postopku identifikacije investicijskega projekta v skladu z načeli programskega projektnega načrtovanja (Uredba o metodologiji
za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS,
št. 82/98, 86/98 in 43/99);
– idejna zasnova projekta;
– poročilo o že izvršenih delih, če gre za
nadaljevanje projekta;
– obrazci in izjave iz razpisne dokumentacije;
– parafiran vzorec pogodbe iz razpisne
dokumentacije;
– lokacija investicije (mapna kopija z označbo lokacije).
IV. Merila za izbor:
– intenzivnost problemov v regiji in na
območju s posebnimi razvojnimi problemi,
upoštevaje Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za
skladni regionalni razvoj (Uradni list RS,
št. 44/01);
– izvedljivost projekta;
– prispevek projekta k doseganju ciljev
regionalne politike in drugih nacionalnih ciljev;
– vpliv projekta na čezmejno sodelovanje in povezovanje.
Uporaba meril:
– intenzivnost problemov v regiji in na
območju s posebnimi razvojnimi problemi,
upoštevaje Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za
skladni regionalni razvoj (Uradni list RS,
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št. 44/01) predstavlja 40% ocene. Projekti, ki se bodo v izvedbeni fazi izvajali na
območju A bodo točkovani z 10 točkami,
na območju B s 7 točkami in na območju D
z 2 točkama.
Območja so določena v 3. členu Navodila o prednostnih območjih dodeljevanja
spodbud, pomembnih za skladni regionalni
razvoj (Uradni list RS, št. 44/01).
V območje A sodijo: Pomurska, Podravska in Spodnjeposavska statistična regija.
V območje B sodijo: Savinjska, Notranjsko-kraška ter Jugovzhodna statistična regija.
V območje D se uvršča Obalnokraška
regija.
– izvedljivost projekta (kreditna sposobnost, zagotovljena sredstva v občinskem
proračunu za dokončanje projekta v letu
2004 in 2005) predstavlja 15% vrednosti
ocene;
– prispevek projekta k doseganju ciljev
regionalne politike in drugih nacionalnih ciljev predstavlja 30% vrednosti ocene;
– vpliv projekta na čezmejno sodelovanje in povezovanje predstavlja 15% vrednosti ocene, ocenjen bo na podlagi predvidene lokacije investicije, kakor tudi siceršnjega vpliva na čezmejno sodelovanje.
V. Finančni pogoji
Črpanje sredstev
Za izbrane projekte bo Javni sklad sklepal pogodbe z izbranimi občinami. V primeru, da narava in terminski načrt projekta to
narekujeta, so pogodbe lahko tudi dveletne.
Črpanje sredstev bo možno po predložitvi projektov in poročila o izvršenih delih za
prostorsko in projektno dokumentacijo, zahtevka občine za nakazilo odobrenih sredstev, specifikacije vseh stroškov in originalnih računov vseh izvajalcev, potrjenih tudi s
strani občine. Za vsa dela, ki jih ne bodo
opravile občine same, je obvezna uporaba
Zakona o javnih naročilih.
Javni sklad bo odobrena sredstva nakazal v 30 dneh po prejemu pravilne in popolne dokumentacije. Rok za črpanje sredstev
je 120 dni od podpisa pogodbe.
VI. Prijava in razpisni rok
1. Rok za vložitev prijav je 30 dni od
objave tega razpisa.
Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Javni
sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, Ribnica.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji (vsaka posebej) mora biti dostavljena
na zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – Razpis« in »Projektna dokumentacija«. Na ovitku mora biti jasno naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v slovenski valuti (SIT).
2. Odpiranje vlog
Odpiranje in ocenjevanje vlog bo opravila strokovna komisija. Odpiranje vlog bo
opravila strokovna komisija sama in bo potekalo prvi delovni dan po poteku roka za
predložitev vlog.
3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se dvigne na
sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja, Škrabčev trg 9a, Ribnica, od
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20. 6. 2003 do zaključka razpisa, vsak dan
od 9. do 12. ure. Kontaktni osebi: Franc
Florjančič, tel. 863-19-53 in Irena Marn,
tel. 863-19-53 – Javni sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi
na spletni strani Javnega sklada:
http://www.rdf-sklad.si.
VII. Obravnava vlog
1. Upravičence, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 14 dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih upravičenec v
roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne
dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
2. Vloge, ki bodo prispele prepozno, bodo zavržene.
3. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
4. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je na razpolago sredstev, oblikuje komisija za pregled in obravnavo prispelih vlog na podlagi vrednotenja
projektov, prednostni vrstni red upravičencev za dodelitev sredstev. Financirani bodo
projekti z največjim številom točk do porabe razpisanih sredstev.
5. Vloge, ki se bodo na podlagi vrednotenja projektov uvrstile pod mejo za dodelitev razpisanih sredstev, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
6. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenovala
Uprava Javnega sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki
bodo prispele pravočasno oziroma bodo
dopolnjene v predpisanem roku. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija
vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije,
ki jo vsebuje prijava, so uradna tajnost.
7. Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom v roku 60 dni po
izteku razpisnega roka. Zoper ta sklep se
lahko na naslov Javnega sklada vloži pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa
upravičencu. Prepozno vložene pritožbe se
zavržejo. O rezultatih pritožb odloči pristojno ministrstvo.
Postopek izbire Javnega sklada bo potekal skladno s splošnimi pogoji poslovanja
Javnega sklada RS za regionalni razvoj.
Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi Uprava Javnega sklada izda tudi
sklep o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih sredstvih, ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe,
– potrebno dokumentacijo za sklenitev
pogodbe.
8. Javni sklad lahko od prijavitelja zahteva dodatno dokumentacijo oziroma na svoje stroške preverja dokumentacijo oziroma
naroči strokovno mnenje o projektu.
9. Javni sklad bo spremljal namensko
porabo sredstev pri upravičencu. Če bo
ugotovil, da sredstva niso bila uporabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena ali
da so bila sredstva odobrena na podlagi
neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v
enkratnem znesku. Upravičenec bo moral
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do

dneva vračila po Zakonu o predpisani meri
zamudnih obresti in temeljni obrestni meri
(Uradni list RS, št. 45/95, 83/01 in
109/01).
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja,
Ribnica
Ob-96425
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 47/03) objavlja Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov
strokovnega dela združenj kmetijskih
pridelovalcev (društev), ki pospešujejo
razvoj kmetijskih dejavnosti in
podeželja ter sofinanciranje
organizacije prireditev s strokovnimi
vsebinami na podeželju v letu 2003
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov strokovnega dela združenj
kmetijskih pridelovalcev (društev), ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja (v nadaljevanju strokovnih društev) ter
sofinanciranje organizacije prireditev s strokovnimi vsebinami na podeželju na naslednjih področjih:
Programi strokovnega dela
Subvencionirajo se:
– izobraževanje in seznanjanje z novimi
tehnološkimi dosežki na področju pridelave, dodelave in predelave kmetijskih pridelkov ter dopolnilnih dejavnosti;
– pridobivanje strokovnih in tržnih informacij;
– zastopanje članov na predstavitvah
združenja in promocijah njihovih dejavnosti;
– programi s področja oblikovanja organiziranosti;
– programi medsosedske pomoči;
– programi ohranjanja etnološke dediščine – domača obrt in običaji.
Prireditve
Subvencionirajo se prireditve, ki predstavljajo podeželje in pospešujejo njegov
razvoj, so namenjene širši javnosti in se izvajajo na območju Mestne občine Ljubljana
(MOL). Vsako združenje (društvo) lahko prijavi le eno prireditev.
II. Skupni znesek sredstev namenjen za
sofinanciranje je 5,800.000 SIT, od tega:
– za sofinanciranje programov strokovnega dela strokovnih društev, v višini
2,500.000 SIT;
– za sofinanciranje organizacije prireditev na podeželju v višini 3,300.000 SIT.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci za pridobitev sredstev po
tem razpisu so:
1. pravne osebe – strokovna društva na
območju MOL;
2. pravne osebe – društva, ki pospešujejo razvoj podeželja, najmanj 50% vseh njihovih članov je iz vrst kmetov in najmanj
50% članov je tudi prebivalcev MOL.
IV. Merila za izbiro programov
Sofinanciranje strokovnih društev:
1. število članov, ki jih zastopa društvo;
2. delež lastnih sredstev pri izvedbi programa;
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3. vsebina programa (izobraževanje, sodelovanje in soorganizacija prireditev ali
predstavitev, skrb za naravno in kulturno dediščino, oživljanje kraja, vključevanje mladine v programe, …);
4. sedež društva (v MOL / izven MOL).
Sofinanciranje prireditev na podeželju:
1. delež lastnih sredstev;
2. vključevanje drugih društev;
3. vsebina prireditve (različne vsebine).
V. Višina dodeljenih sredstev
Upravičenci lahko pridobijo največ do
50% nepovratnih sredstev od vrednosti predloženega programa strokovnega dela strokovnih društev in prireditev. Skupna višina
vseh pridobljenih javnih sredstev ne sme
presegati 50% celotne vrednosti.
VI. Vloga za dodelitev sredstev in dokumentacija, ki mora biti priložena vlogi
Vloga za razpis se pripravi na obrazcih,
ki jih dobite v Službi za kmetijstvo in upravne zadeve na Oddelku za gospodarske dejavnosti in turizem Mestne občine Ljubljana,
Zarnikova 3, Ljubljana.
K vlogi je potrebno predložiti:
I. Za oba namena:
1. potrdilo o registraciji, ki ne sme biti
starejše od 30 dni;
2. podatki o upravičencu – Razpisni
obrazec št. 1;
3. seznam članov – Razpisni obrazec
št. 1a, 1b;
4. izjavo vlagatelja o resničnosti podatkov – Razpisni obrazec št. 8;
5. izjava vlagatelja, da je seznanjen z razpisnimi pogoji in merili in se strinja z vzorcem pogodbe – Razpisni obrazec št. 9;
6. izjavo vlagatelja o prejetih/ne prejetih
sredstvih – Razpisni obrazec št. 10.
II. Za programe strokovnega dela strokovnih društev je potrebno izpolniti – Razpisni obrazec št. 2, 3, 4.
III. Za organizacijo prireditev pa je potrebno izpolniti – Razpisni obrazec št. 5, 6,
6a, 6b, 7.
VII. Rok za predložitev vlog in način njihove oddaje
Rok za dostavo pisnih vlog na naslov
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, Zarnikova
3, Ljubljana, je do ponedeljka, 30. 6. 2003.
Vsaka vloga mora biti v zaprtem ovitku in
naslovljena na MOL, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, Zarnikova 3. Na
vsakem ovitku mora biti v levem zgornjem
kotu naslov predlagatelja, v levem spodnjem
delu pa oznaka:
– »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – Strokovni program društva« ali
– »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – Prireditve«.
Upoštevane bodo samo pravočasno prispele vloge z zahtevanimi oznakami, ostale
bodo vrnjene neodprte pošiljateljem.
VIII. Rok odpiranja ponudb
Odpiranje vlog za sofinanciranje programa strokovnega dela združenj kmetijskih pridelovalcev (društev), ki pospešujejo razvoj
kmetijskih dejavnosti in podeželja in vlog za
sofinanciranje prireditev s strokovnimi vsebinami na podeželju, bo opravila strokovna
komisija v sredo, dne 2. 7. 2003. Odpiranje vlog ne bo javno. Prepozno prispele
vloge oziroma vloge, ki bodo neustrezno
opremljene se zavrže, neutemeljene pa za-

Št.

vrne. Rok za dopolnitev nepopolno predložene vloge je 8 dni od dneva prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v
navedenem roku ne dopolni, se zavrže.
IX. Izid javnega razpisa
Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev obveščeni s sklepom najkasneje v 45 dneh
od dneva odpiranja vlog. O dodelitvi sredstev odloči županja s sklepom. Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od prejema
sklepa, in sicer na naslov Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, Zarnikova 3, Ljubljana. V
pritožbi morajo biti natančno opredeljeni
razlogi, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloča
županja.
X. Rok, do katerega morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do konca leta 2003.
XI. Kraj, čas in oseba, pri kateri zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani v Službi za kmetijstvo in upravne
zadeve, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna občina Ljubljana, Zarnikova 3,
soba 417, vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom
pa
pri
Ivki
Levatič
(tel. 01/306-43-10), Teodori Markoter
(tel. 01/306-43-11) in Maruški Markovčič
(tel. 01/306-43-09).
Mestna občina Ljubljana
Št. 41407-15/2003
Ob-96303
Na podlagi 12. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj
kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 74/02 in 45/03) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
o uvedbi ukrepov za pospeševanje in
razvoj kmetijstva v Mestni občini
Murska Sobota
I. Predmet javnega razpisa so subvencije, in sicer:
– subvencioniranje zdravljenja mastitisa;
– subvencioniranje zdravljenja prašičje
enzootske pneumonije;
– subvencioniranje nakupa hladilne tehnike;
– subvencioniranje kemične analize vzorcev zemlje in krme;
– subvencioniranje apnenja tal;
– subvencioniranje zavarovalne premije
za zavarovanje posevkov in plodov;
– subvencioniranje testiranja škropilnih
naprav;
– sofinanciranje izobraževanja kmetov za
potrebe kmetijstva;
– sofinanciranje nakupa kmetijskih zemljišč;
– pospeševanje društvene dejavnosti;
– izvajanje različnih programov in projektov v kmetijstvu;
– subvencioniranje realne obrestne mere investicijskih kreditov v kmetijstvu.
II. Okvirna višina sredstev
Za razpisane ukrepe se določi skupna
okvirna višina sredstev 9,000.000 SIT.
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III. Subvencioniranje zdravljenja mastitisa
1. Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek (obrazec 01) in predloženi plačani račun, izstavljen s strani organizacije pooblaščene za izvajanje javne veterinarske službe.
2. Omejitev: sredstva se ne dodelijo za
pokrivanje tistega dela stroškov, ki je bil
povrnjen s strani zavarovalnice.
3. Upravičenci: fizične osebe s stalnim
prebivališčem in opravljanjem kmetijske dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota.
4. Višina subvencioniranja: 50% vrednosti plačanega računa za opravljeno storitev.
IV. Subvencioniranje zdravljenja prašičje
enzootske pneumonije
1. Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek (obrazec 02), predloženi plačani račun,
izstavljen s strani pooblaščene organizacije
za izvajanje javne veterinarske službe, in dokazilo o pogodbeno urejenem zdravstvenem varstvu živali.
2. Upravičenci: fizične osebe s stalnim
prebivališčem in opravljanjem kmetijske dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota.
3. Višina subvencioniranja: 50% vrednosti plačanega računa stroškov opravljene
storitve, vendar ne več kot 90.000 SIT letno na rejo.
V. Subvencioniranje nakupa hladilne tehnike
1. Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek (obrazec 03), predloženi plačani račun
o nakupu in pozitivno pisno strokovno mnenje Pomurskih mlekarn.
2. Upravičenci: fizične osebe s stalnim
prebivališčem in opravljanjem kmetijske dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota.
3. Višina subvencioniranja: 20% vrednosti nakupa oziroma največ 200.000 SIT na
hladilno napravo.
VI. Subvencioniranje kemične analize
vzorcev zemlje in krme
1. Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek (obrazec 04) in predloženi plačani račun, izstavljen s strani pooblaščene ustanove, ki je opravila analizo.
2. Upravičenci: fizične osebe s stalnim
prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota.
3. Višina subvencioniranja: 50% vrednosti plačanega računa za opravljeno analizo.
VII. Subvencioniranje apnenja tal
1. Pogoji za pridobitev sredstev:
– maksimalna subvencionirana količina
nakupa je pri apnencu 50.000 kg in pri
saturacijskem mulju 100.000 kg na kmetijsko gospodarstvo;
– na površino 1 ha se prizna največ
2,5 t apnenca oziroma 10 t saturacijskega
mulja;
– zahtevek (obrazec 05), predloženi plačani račun o nakupu apnenca oziroma saturacijskega mulja in dokazilo o lastništvu oziroma najemu kmetijskih zemljišč, na katerih
se je izvedel ukrep.
2. Upravičenci: fizične in pravne osebe
s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v
Mestni občini Murska Sobota.
3. Višina subvencioniranja: pri apnencu
3 sit/kg oziroma največ do 30% vrednosti
na kg in pri saturacijskem mulju 60% vrednosti plačanega računa za nakup (prevoz
se ne subvencionira).
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VIII. Subvencioniranje zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov
1. Pogoji za pridobitev sredstev:
– v imenu upravičenca uveljavlja subvencijo zavarovalnica, s katero ima upravičenec sklenjeno zavarovanje za zavarovanje
posevkov in plodov;
– dodatni popust zavarovalnice v višini
vsaj polovice procentualnega zneska, ki ga
subvencionira občina;
– med zavarovalnico in Mestno občino
Murska Sobota se sklene pogodba o poslovnem sodelovanju;
– zahtevek in dokazilo o sklenjenem zavarovanju oziroma predloženi seznam upravičencev, iz katerega je razvidna premija in
subvencionirani del za posameznega upravičenca.
2. Upravičenci: fizične osebe s stalnim
prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota.
3. Višina subvencioniranja: 30% višine
zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov.
IX. Subvencioniranje testiranja škropilnih
naprav
1. Pogoji za pridobitev sredstev:
– subvencionira se testiranje ustreznih
in tehnično dovoljenih škropilnih naprav;
– zahtevek (obrazec 06), predloženi plačani račun o opravljenem testiranju, ki ga
izda za testiranje pooblaščena ustanova, in
potrdilo, iz katerega je razvidno, da je naprava usposobljena za delo.
2. Upravičenci: fizične osebe s stalnim
prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota.
3. Višina subvencioniranja: 50% plačanega računa za testiranje ustrezne in tehnično dovoljene škropilne naprave.
X. Sofinanciranje izobraževanja kmetov
za potrebe kmetijstva
1. Pogoji za pridobitev sredstev:
– izobraževanje mora biti namenjeno strokovnemu izpopolnjevanju in izobraževanju, ki
uvaja nova znanja povezana s kmetijstvom in
mora biti izvedeno s strani za to pooblaščene oziroma registrirane ustanove;
– zahtevek (obrazec 07), dokazilo o plačilu udeležbe na izobraževanju in kopija potrdila o uspešno opravljenem izobraževanju.
2. Omejitev: sredstva se ne dodelijo za
tečaje in programe, ki se izvajajo v okviru
rednega izobraževanja.
3. Upravičenci: fizične osebe s stalnim
prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota.
4. Višina sofinanciranja: 50% vrednosti
izobraževanja oziroma največ 100.000 SIT
na izobraževanje.
XI. Sofinanciranje nakupa kmetijskih
zemljišč
1. Pogoji za pridobitev sredstev:
– kupljeno kmetijsko zemljišče mora biti
večje od 0,5 ha ali predstavljati zaokrožitev
oziroma povečanje obdelovalnega kosa
istega kmetijskega gospodarstva nad skupno površino 0,5 ha in se uporabljati za
intenzivno kmetijsko pridelavo;
– kupljeno kmetijsko zemljišče mora
upravičenec obdržati še najmanj 10 let po
prejemu sredstev;
– zahtevek (obrazec 08), overjena kupoprodajna pogodba in kopija katastrskega
načrta.
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2. Upravičenci: fizične osebe s stalnim
prebivališčem in opravljanjem kmetijske dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota.
3. Višina sofinanciranja: 10% vrednosti
kupnine vendar ne več kot 500.000 SIT na
kmetijsko gospodarstvo na leto.
XII. Pospeševanje društvene dejavnosti
1. Osnovni pogoji za pridobitev sredstev:
– registracija pravne osebe v skladu s
predpisi, ki urejajo društva;
– delovanje na področju kmetijstva in s
kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;
– realno izvedljiv program dela za leto
2003;
– pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve
(obrazca 09) in zahtevane priloge navedene v razpisni dokumentaciji.
2. Upravičenci: društva in njihove zveze
s področja kmetijstva, ki imajo sedež na
območju Mestne občine Murska Sobota.
Sofinanciranje lahko uveljavljajo tudi društva in njihove zveze, ki imajo aktivno članstvo s stalnim prebivališčem v Mestni občini
Murska Sobota ter imajo sedež izven območja Mestne občine Murska Sobota, če
na območju Mestne občine Murska Sobota
za to področje ni registriranega društva ali
njihove zveze.
3. Osnovna merila:
– pomen dejavnosti, ki jo opravlja posamezno društvo oziroma zveza za ohranjanje
in pospeševanje kmetijstva,
– aktivnost delovanja društva oziroma
zveze,
– delež izvedenega programa od celotne vrednosti programa,
– pomen izobraževanja v programu društva oziroma zveze in zagotavljanje pomoči
kmetijskim gospodarstvom na področju izobraževanja,
– zagotavljanje čim širše predstavitve
kmetijskim uporabnikom in javnosti,
– zastopanje čim večjega števila aktivnega članstva, s poudarkom na članstvu iz
Mestne občine Murska Sobota.
4. Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe aktivnosti planiranih v
letnem programu dela;
– stroški mednarodnih aktivnosti;
– drugi stroški povezani z delovanjem
društva oziroma zveze.
5. Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov izkazanih na podlagi priznane vrednosti programa društva oziroma
zveze.
XIII. Izvajanje različnih programov in projektov v kmetijstvu
1. Osnovni pogoji za pridobitev sredstev:
pisni zahtevek s predložitvijo programa oziroma projekta in utemeljitvijo zahteve (obrazca 10).
2. Upravičenci: pravne in fizične osebe
s sedežem oziroma s stalnim prebivališčem
v Mestni občini Murska Sobota. Sofinanciranje lahko izjemoma uveljavljajo tudi pravne in fizične osebe, ki imajo sedež oziroma
stalno prebivališče izven območja Mestne
občine Murska Sobota, če se izkaže pomembnost njihovega programa oziroma
projekta za razvoj in pospeševanje kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti v Mestni
občini Murska Sobota.
3. Osnovna merila:
– pomen programa oziroma projekta za
ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,

– vsebina, kvaliteta in realnost predloženega programa oziroma projekta,
– pomen dejavnosti, ki jo opravlja posamezna pravna in fizična oseba za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,
– struktura virov financiranja.
4. Upravičeni stroški: stroški povezani z
izvedbo programa oziroma projekta.
5. Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov izkazanih na podlagi priznane vrednosti programov in/ali na podlagi
predložitve plačanih računov.
XIV. Subvencioniranje realne obrestne
mere investicijskih kreditov v kmetijstvu
1. Instrument pomoči: subvencija realne
obrestne mere.
2. Višina subvencije realne obrestne mere: do 5%.
3. Razpisana skupna vrednost kreditov:
sredstva v vrednosti, ki ustreza subvenciji
realne obrestne mere za skupni znesek
30,000.000 SIT odobrenih kreditov.
4. Nameni:
A. novogradnja, obnova hlevov in nakup
pripadajoče hlevske opreme za rejo govedi;
B. novogradnja, obnova hlevov in nakup
hlevske opreme za rejo prašičev;
C. izgradnja objektov za rejo drobnice,
perutnine, kuncev, konj in proizvodnjo gob;
D. izgradnja objektov za vrtnarsko pridelavo;
E. izgradnja skladiščnih kapacitet;
F. nakup nove specialne mehanizacije;
G. investicije v objekte in opremo za
opravljanje dopolnilnih dejavnosti.
5. Upravičeni stroški za posamezne namene iz 4. točke:
A. račun za pripravljalna dela, projektno
dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo
opreme;
B. račun za pripravljalna dela, projektno
dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo
opreme;
C. račun za pripravljalna dela, projektno
dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo
opreme;
D. račun za pripravljalna dela, projektno
dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo
opreme;
E. račun za pripravljalna dela, projektno
dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo
opreme;
F. račun o nakupu specialne mehanizacije;
G. račun za pripravljalna dela, projektno
dokumentacijo, izvedbena dela in nabavo
opreme.
6. Predložena dokumentacija:
– izpolnjeni obrazci 11;
– kratek opis investicije z osnovnimi podatki o investiciji, vključujoč ekonomsko
upravičenost investicije, oceno možnosti
obstoja kmetijskega gospodarstva ter poklicne sposobnosti in zmožnosti upravičenca (izdela kmetijska svetovalna služba);
– v primeru, da je upravičenec s.p. ali
pravna oseba, se predloži dokazilo o registraciji za opravljanje kmetijske dejavnosti;
– uradni predračun oziroma račun za izvedena dela oziroma opravljen nakup;
– mnenje kmetijske svetovalne službe o
upravičenosti investicije;
– sklep oziroma pogodba z banko ali
drugo finančno organizacijo o odobritvi posojila.
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Dodatna dokumentacija:
– pri graditvi oziroma obnovi objektov:
a) gradbena dokumentacija oziroma
ustrezna dovoljenja;
b) ekološko poročilo kmetijske svetovalne službe.
– pri investiciji v nakup specialne mehanizacije:
a) prospekt s tehnično dokumentacijo.
7. Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
– fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost;
– pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost z največ 30 zaposlenimi;
– stalno prebivališče oziroma sedež
pravne osebe na območju Mestne občine
Murska Sobota.
8. Osnovni pogoji in osnovna merila za
prijavo na razpis:
– med viri financiranja zagotovljenih najmanj:
– 35% lastnih sredstev predračunske
vrednosti investicije, če je investicija namenjena za nov proizvodni program na kmetiji;
– 50% lastnih sredstev predračunske
vrednosti investicije, če je investicija namenjena v širitev dejavnosti;
– doba odplačevanja kredita največ 10
let;
– začetek investicije v tekočem letu;
– ta oblika pomoči se lahko dodeli, če
pomeni vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
9. Pogodba: med finančno organizacijo,
upravičencem in Mestno občino Murska
Sobota se sklene tripartitna pogodba, s katero se določijo medsebojne pravice in obveznosti.
XV. Skupni pogoji
Upravičenec lahko pridobi sredstva za
isto investicijo oziroma isti program/projekt
samo iz enega ukrepa po tem razpisu.
Pri uveljavljanju ukrepov pod točkami III.,
V., VI., IX., X. in XI. se priznavajo računi oziroma dokazila o plačilu, izstavljeni oziroma
overjeni po zadnjem datumu za oddajo zahtevkov v okviru posameznega ukrepa Sklepa o razpisu o uvedbi ukrepov za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2002. Pri ukrepih pod
točkami IV., VII., VIII., XII., XIII. in XIV. se
priznavajo računi, zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni po 31. 12. 2002.
XVI. Vsebina vloge
Vlagatelji, ki se prijavljajo za ukrepe pod
točkami III. do XIV. morajo vložiti vlogo oziroma izpolnjene predpisane obrazce in priložiti zahtevano dokumentacijo oziroma dokazila, ki so pod posameznim ukrepom navedeni v razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji.
Obrazci vlog in razpisna dokumentacija
so od začetka razpisa na voljo med uradnimi
urami na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, soba št. 8.
Vse informacije v zvezi z razpisom se
dobijo na Mestni občini Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in negospodarske
dejavnosti, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, ali na tel. 02/531-10-00, kontaktni
osebi Silvija Kouter in Štefan Cigan.
XVII. Rok in način vložitve vloge

Št.

Rok za vložitev vlog je do izkoriščenosti
sredstev oziroma najkasneje do končnih datumov za uveljavljanje finančnih sredstev, ki
je pri ukrepih pod točkami od III. do
X. 28. 11. 2003, pri ukrepih pod točkama
XI. in XIV. 30. 10. 2003, pri ukrepu pod
točko XII. 29. 8. 2003 in pri ukrepu pod
točko XIII. 30. 9. 2003.
Vloge pod točkami III. do XI. se pošljejo
s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, s pripisom »subvencije v
kmetijstvu« oziroma se vložijo neposredno v
sprejemni pisarni mestne občine.
Vloge pod točkami XII. do XIV. se pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Mestna
občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, oziroma vložijo neposredno v sprejemni pisarni mestne občine. Predložena vloga mora biti v zaprti ovojnici in
označena z oznako »ne odpiraj – vloga« s
pripisom Ukrepi v kmetijstvu in navedbo
ukrepa na katerega se nanaša.
XVIII. Obravnava vlog
Vloge, razen vlog pod točko XII., bo strokovna komisija obravnavala predvidoma
vsak prvi teden v sledečem mesecu.
Vloge pod točko XII. bo strokovna komisija obravnavala po preteku končnega datuma za oddajo vlog pri tem ukrepu prvi teden v sledečem mesecu.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in
meril, ki so navedena v razpisu oziroma v
razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene
vlog komisija pripravi predlog prejemnikov
finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči župan s sklepom. O
odločitvi bodo prosilci obveščeni v roku 15
dni po odločitvi in pri vlogah pod točkami
XI. do XIV. pozvani k podpisu pogodbe. Če
se prosilci v roku 8 dni ne odzovejo na
poziv, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev.
Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih
vlog komisija v roku 8 dni od pregleda vlog
pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 10 dni od dneva prejema poziva za
dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj
v navedenem roku ne dopolni, se zavrže,
neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na naslov Mestne občine Murska Sobota v roku 8 dni od prejema sklepa.
Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Prepozno vložene pritožbe se zavrže.
XIX. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
ki se obračunavajo od dneva uveljavitve subvencije do dneva vračila sredstev, in sicer:
– če so bila sredstva delno ali v celoti
nenamensko uporabljena,
– če se ugotovi, da je upravičenec pri
pridobitvi sredstev na zahtevkih navajal neresnične podatke.
XX. Poraba
Za namene iz točk od III. do XII. je obdobje subvencioniranja proračunsko leto
2003. Za namene iz točk XIII. in XIV. se
dinamika porabe določi s pogodbo.
Mestna občina Murska Sobota
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Št. 4652-84/2002
Ob-96456
Na podlagi 42. člena Statuta MOK (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01), 80.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 47/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
110/02), 44. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03) in sklepa Občinskega sveta mestne občine Koper št. K4652-84/2002 z
dne 18. julija 2002, objavljam naslednji
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
zemljišča na območju ZN Žusterna III,
kare med cestama ‘’A in B’’ za gradnjo
objektov
1. Predmet prodaje so naslednja zemljišča:
1.1. parceli št. 691/23 in 4585/29, obe
k.o. Semedela, v skupni izmeri 1697 m2 za
izhodiščno ceno 29,784.047 SIT na dan
31. 5. 2003;
1.2. parcela št. 691/21 k.o. Semedela,
v izmeri 1742 m2 za izhodiščno ceno
30,573.842 SIT na dan 31. 5. 2003.
V navedeni ceni ni vključen DDV.
Zemljišče se prodaja po načelu videno-kupljeno.
2. Zemljišča pod točkama 1. in 2. se
nahajajo na območju urbanih zemljišč v naselju Markovec – Žusterna, ki se ureja po
določilih Odloka o spremembi novelacije
zazidalnega načrta Žusterna III – kare med
cesto ‘’A’’ in cesto ‘’B’’ (Uradne objave,
št. 28/92, 29/01 in 29/02), ki predvideva
na zemljiščih pod točkama 1.1. in 1.2. gradnjo vrstnih hiš.
3. Rok plačila kupnine: določi ponudnik
v svoji ponudbi tako, da upošteva naslednje
zahteve Mestne občine Koper:
– najkasneje v roku 45 dni od sklenitve
pogodbe mora kupec plačati celotno kupnino,
– izhodiščna cena stavbnega zemljišča
iz tega razpisa velja, kolikor je celotna kupnina plačana najkasneje v roku 30 dni od
sklenitve pogodbe o prodaji, v nasprotnem
primeru se do celotnega plačila revalorizira
v skladu s podražitvami v gradbeništvu –
povprečni indeks za stanovanjsko gradnjo,
– kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine,
– vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi listine, ki bo vsebovala zemljiškoknjižno dovolilo,
– neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo
razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Mestna občina Koper obdrži vplačano varščino,
– v primeru, da ponudbena cena ne bo
oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi pogoji, se bo taka ponudba štela za neveljavno.
4. Investitor komunalne opreme na območju zazidalnega načrta je Mestna občina
Koper, ki bo zemljišče opremila v skladu z
zazidalnim načrtom.
5. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, z oznako »za javni razpis št.
K4652-84/2002« do ponedeljka, 7. julija
2003 do 11. ure.
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Na ovojnici mora biti naveden naziv ponudnika.
6. Ponudba mora vsebovati:
– navedbo parcele, za katero (katere) se
vlaga ponudba,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– rok in način plačila kupnine ter dokazila o finančnem stanju ponudnika (podatki o
boniteti, potrdilo banke o stanju na bančnih
računih ali druge garancije),
– idejno zasnovo objekta in finančni načrt investicije (predvidena ocena investicije,
finančni viri...),
– terminski plan za izgradnjo objekta na
prodanem zemljišču s tem, da rok za začetek gradnje objekta (objektov) ne sme biti
daljši od 2 let od nakupa stavbnega zemljišča. Rok je bistven pogoj za veljavnost pogodbe o prodaji zemljišča. Mestna občina
Koper lahko zahteva sodno razveljavitev
sklenjene pogodbe v primeru, da kupec
stavbnega zemljišča ne izpolni roka iz te
točke razpisa in uveljavlja nastalo škodo.
7. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10% od izhodiščne cene zemljišča in ki mora biti nakazana na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper
številka: 01250-0100005794, obvezni sklic
na številko »00« K4652-84/2002. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez
obresti v osmih dneh po sprejemu sklepa o
izbiri, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev od zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe in potrdilo o državljanstvu za
fizične osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
8. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
zemljišča umakne ali jo dopolni do roka za
sprejem ponudbe, ki je določen v javnem
razpisu; v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe ne vrne.
9. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
(ponudnikov) bodo upoštevana naslednja
merila:
– ponujena višina kupnine: 80%, kar pomeni, da bo najvišja ponujena kupnina prejela 8 točk, prva naslednja nižja 3 točke
manj in vsaka naslednja po 2 točki manj,
– rok izgradnje objekta: 20%, kar pomeni za najkrajši rok izgradnje bo ponudnik
prejel 2 točki, naslednji 1 točko, ostali
0 točk.
10. V primeru več pravilno in pravočasno prispelih enakovrednih ponudb, ki so
bolj ugodne od ostalih vlog, župan odloči,
da se izvede javna dražba, na katero se
povabi vse ponudnike, ki so predložili enakovredno vlogo za isto parcelo.
11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki
so sodelovali na javnem razpisu, in sicer v
roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
12. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
pogodbo najkasneje v roku 30 dni od dneva sprejema sklepa o izbiri, v primeru pritožbe pa v roku 15 dni po obravnavi pritožbe.
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V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
13. Mestna občina Koper si pridržuje
pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb
ne sklene pogodbe o prodaji z nobenim
ponudnikom.
14. Pogoji iz tega javnega razpisa so
sestavni del pogodbe o prodaji zemljišča.
15. Stroške sklenitve pogodbe, davek
na dodano vrednost, stroške notarske storitve, takso za vpis v zemljiško knjigo plača
kupec stavbnega zemljišča.
16. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji zemljišča
in služnost za potrebe izgradnje objektov in
omrežja javne komunalne infrastrukture.
Omejitve lastninske pravice se vpišejo v
zemljiško knjigo.
17. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, dne 14. 7. 2002 ob 13. uri v sejni
sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
pritličje.
18. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine
Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-284.
Mestna občina Koper
Št. 545/6-03/7
Ob-96205
Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Vojnik o sprejemu proračuna z dne
26. 3. 2003 ter Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Vojnik (Ur. l. RS, št. 80/02) Odbor
za kmetijstvo in razvoj podeželja Občine Vojnik objavlja
javni razpis
subvencioniranje obrestne mere za
dodeljevanje dolgoročnih investicijskih
kreditov za naložbe v kmetijsko
proizvodnjo in v razvoj dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah v Občini Vojnik
za leto 2003
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so sredstva v
višini 4,000.000 SIT, ki se bodo dodelila za
subvencioniranje obrestne mere kreditov v
kvoti 60,500.000 SIT.
1. Nakup kmetijske mehanizacije in
opreme za potrebe kmetijstva in opreme za
potrebe turizma na kmetijah in dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah.
2. Nakup nasadov, zemljišč in gospodarskih objektov za razširitev kmetijske dejavnosti in naložbe v kmetijsko dejavnost.
3. Gradbena dela pri novogradnjah,
obnovi gospodarskih objektov za potrebe
kmetijstva in turizma na kmetijah in dopolnilnih dejavnosti.
II. Upravičenci
Za posojilo lahko zaprosijo kmetje, ki
opravljajo kmetijsko dejavnost in so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev pri pristojnem državnem upravnem organu ter
imajo v Občini Vojnik stalno bivališče. Prednost imajo prosilci, ki jim je kmetijstvo
osnovna dejavnost, investitorji, ki bodo z
lastnim deležem sredstev zagotavljali dokončanje investicije v krajšem roku ter tiste investicije, ki bodo imele pozitiven učinek na
ohranjanje kulturne krajine in poseljenost
podeželja.

III. Splošni pogoji
Upravičenci morajo podati izjavo o višini
sredstev, ki so jih za isti namen pridobili iz
državnih ali mednarodnih virov in priložiti
ustrezno dokumentacijo.
Upravičenci morajo predložiti vlogo na
obrazcu, ki ga dobijo v tajništvu Občine Vojnik. Priložene morajo biti vse priloge in dokazila, ki so navedene v V. točki.
Podana mora biti ocena svetovalne službe o možnostih naložbe za razvoj kmetije
(tudi tržni vidik).
Projekti morajo biti skladni s sanitarno
tehničnimi pogoji.
Ponudba kmetije mora temeljiti na pridelavi in predelavi lastnih kmetijskih pridelkov.
Kredit mora biti zavarovan.
IV. Finančni pogoji
Upravičencem se bodo sredstva dodelila v obliki regresa za obresti pri dolgoročnih
investicijskih kreditih z odplačilno dobo 5
let. Način regresiranja je sledeč: kreditojemalec plača 3% fiksno obrestno mero, razliko do tržne obrestne mere pokriva občina.
Višina posojila ne sme biti višja od 75%
predračunske vrednosti investicije, oziroma
največ do zneska 10,000.000 SIT. Minimalna višina je 1,000.000 SIT.
V. Vsebina zahtevka:
– vloga za kredit,
– posestni list, potrdilo o plačanih davkih, potrdilo o opravljanju kmetijske dejavnosti,
– zemljiško knjižni izpisek (izdan v obdobju preteklih 30 dni),
– mnenje kmetijske svetovalne službe,
– predračun ali račun.
Za gradbena dela pri novogradnjah in
obnovi gospodarskih objektov za potrebe
kmetijstva in turizma na kmetijah je potrebno poleg zgoraj navedene dokumentacije
priložiti še:
– gradbeno dovoljenje oziroma lokacijsko informacijo,
– projektno dokumentacijo (tloris, prerez, opis),
– situacijo (mapno kopijo).
VI. Koriščenje sredstev
Krediti se odobrijo na podlagi pozitivne
rešitve vlog s strani odbora ter pozitivnega
sklepa banke, ki je izbrana po sklepu odbora in s katero občina sklene »Dogovor o
poslovnem sodelovanju«. Kreditojemalec
prične porabljati posojilo na podlagi ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi kreditne pogodbe z banko. Vračanje posojila se
prične v skladu z določili kreditne pogodbe. Rok dopolnitve nepopolnih vlog je 15
dni od prejema poziva. V primeru nenamenske porabe sredstev bo prejemnik subvencije moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila dalje.
Rok za vložitev zahtevkov
Vloge je potrebno vložiti najkasneje do
srede, 30. 7. 2003. Če sredstva v roku ne
bodo porabljena, se razpis podaljša do porabe sredstev.
Prošnjo za kredit z zahtevano dokumentacijo iz razpisa vložijo prosilci osebno v
tajništvu Občine Vojnik ali s priporočeno
pošto na naslov Občina Vojnik, Keršova 8,
3212 Vojnik s pripisom »Prijava na razpis
kmetijstvo – kredit 2003«.
Razpisna dokumentacija in informacije
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Št.

Razpisni obrazci bodo vlagateljem na voljo od ponedeljka, 16. 6. 2003 v času uradnih ur – ponedeljek, sreda, petek med 8.
in 12. uro, v sredo pa tudi med 14. in 16.
uro v tajništvu občine, kontaktna oseba za
informacije v zvezi z razpisom je Irma Blazinšek, tel. 03/78-00-620.
Odbor za kmetijstvo in razvoj
podeželja Občine Vojnik

– podatke o ponudniku, dokazilo o registraciji ter ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet natečaja
– program prireditve, ki bo upošteval elemente, navedene pod 1. in 2. točko tega
razpisa in oceno stroškov prireditve.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku
15 dni od poteka roka za prijavo na natečaj.
Občina Vipava

Ob-96307

Št. 333-01-5/2003 0403
Ob-96314
Na podlagi določil Odloka o proračunu
Občine Krško za leto 2003 (Ur. l. RS,
št. 28/03) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 47/03), objavlja Občina Krško,
CKŽ 14, Krško

Javni natečaj
za izbiro organizatorja prireditve
»Vipavska trgatev 2003«
Občina Vipava v letu 2003 načrtuje izvedbo tradicionalne prireditve »Vipavska trgatev«, ki poteka skoraj vsako leto, že več
kot 30 let in predstavlja turistično promocijo Vipavske doline.
Organizator prireditve mora zagotoviti:
1. program prireditev od 8. 9. 2003 do
14. 9. 2003, in sicer:
– od ponedeljka, 8. 9. 2003 do četrtka, 11. 9. 2003 organizirati predstavitev krajevnih skupnosti z območja Občine Vipava
(na Trgu Pavla Rušta v Vipavi),
– v petek, 12. 9. 2003 pripraviti kulturni
program svečane otvoritve prireditve »Vipavska trgatev 2003« (zaželeno v Dvorcu Zemono),
– v soboto, 13. 9. 2003 organizirati koncert glasbenih skupin in pevcev iz zgornje
polovice top lestvic, v obsegu kot v prejšnjih letih,
– v nedeljo, 14. 9. 2003 organizirati program, ki vključuje:
a) razstavo grozdja, vina in kulinaričnih
dobrot,
b) pokušnjo vin iz Vipavske doline, ocenjevanje teh vin ter podelitev priznanj,
c) povorko kmečkih vozov ali drug način
predstavitve ljudskih običajev ob trgatvi,
d) zabavno kulturni program v kvaliteti in
obsegu kot prejšnja leta, vključujoč otroški
ŽIV ŽAV,
e) ognjemet primernega obsega.
Kvaliteta predlogov za program bo merilo za izbor organizatorja.
2. Izvajalec se mora obvezati, da bo poskrbel za promocijo prireditve in za oglaševanje.
Za prireditev v soboto (če bo organizator
predvidel plačilo vstopnine) Občina Vipava
zaračunava najemnino za prireditveni prostor v skladu z Odlokom o komunalnih taksah v Občini Vipava. Za prireditev v nedeljo
občina najemnine ne bo zaračunala.
Za pripravo razstave grozdja, vina in kulinaričnih dobrot občina zagotavlja brezplačen prostor v Dvorcu Lanthieri.
Organizator mora sam urediti prireditveni prostor in prostor Lanthierijevega Dvorca
ter očistiti prireditvene površine.
Za izvedbo razpisanega programa Občina Vipava zagotavlja sofinanciranje v višini
1,000.000 SIT.
O uvedbi vstopnine in njeni višini odloči
organizator sam.
Prijave za izvedbo prireditve oddajo ponudniki najkasneje do 15. julija 2003 do
12. ure na naslov: Občina Vipava, Glavni trg
15, 5271 Vipava, s pripisom: Ne odpiraj
»Vipavska trgatev 2003«.
Ponudnik mora prijavi predložiti:

javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev v
Občini Krško za leto 2003
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih turističnih in drugih prireditev,
katerih cilj je povečanje turističnega obiska
v Občini Krško oziroma promocija kraja in
vplivajo na turistični razvoj posameznega
kraja.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo:
– društva, ki so registrirana v skladu z
Zakonom o društvih,
– krajevne skupnosti v Občini Krško.
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Krško,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju turizma,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi,
– da izvajajo organizirano redno dejavnost.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina sredstev namenjenih za
sofinanciranje turističnih prireditev je
3,000.000 SIT na proračunski postavki
5520 Razvojno promocijske aktivnosti.
Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so
sestavni del tega razpisa.
V. Rok za izvedbo
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2003 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Rok za črpanje
odobrenih sredstev je 31. 12. 2003.
VI. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javnem razpisu bodo upoštevane turistične in druge prireditev v Občini Krško,
ki so bile izvedene v razpisnem roku in izpolnjujejo vsaj enega od navedenih pogojev:
– so del celovitega programa prireditve
z daljšim obdobjem trajanja,
– so sestavni del letnega koledarja prireditev in je javnost z njimi vnaprej seznanjena
v publikacijah in na drug ustrezen način,
– so tradicionalne prireditve,
– ohranjajo in promovirajo kulturno dediščino in ljudske običaje,
– zajemajo večje območje (celotno regijo),
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– so okolju prijazne in poudarjajo kulturno identiteto občine,
– pomenijo obogatitev celovite turistične ponudbe občine,
– pomenijo oživitev mestnih jeder.
Na razpisu bodo upoštevane tudi predstavitve in nastopi v sklopu drugih prireditev
(npr. folklorni nastopi, razstave domačih in
umetnih obrti, razstave kulinarike itd.), ki
vlivajo na turistični razvoj in promocijo krajev iz Občine Krško.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji vlog, kateri pripravljajo turistične prireditve, ki so več kot 50% ali
v celoti sofinancirane iz drugih virov občinskega proračuna.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene naslednje prireditve:
– veselice in podobne zabavne prireditve za pospeševanje lokalne gostinske prodaje,
– prireditve in sejmi lokalnega pomena,
– športne prireditve.
Občina Krško bo sofinancirala prireditve
največ do 30% celotne vrednosti projekta
na osnovi izkazanih dokazil o izvedenih delih.
VII. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in dokumentacije k vlogi.
Prijavni obrazec vsebuje naslednje osnovne podatke o vlagatelju: naziv vlagatelja, naslov oziroma sedež, davčna številka, matična številka, transakcijski račun, ime in priimek odgovorne osebe, telefon.
Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
1. fotokopijo obvestila o identifikaciji in
razvrstitvi dejavnosti za poslovni subjekt od
AJPES-a (oziroma Statističnega urada RS),
2. fotokopijo potrdila o registraciji (za
društva odločba o vpisu društva v register
društev, za krajevne skupnosti potrdilo o
registraciji od DURS),
3. izdelano poročilo o prireditvi:
– opis prireditve, način izvedbe prireditve in datum izvedene prireditve,
– vrednost in cena celotne prireditve s
finančno konstrukcijo (razdelan stroškovnik-odhodki) in predviden način zagotovitve
pokrivanja stroškov prireditve (prihodki),
4. dokazila o izvedenih delih (računi oziroma potrdila o plačilu itd.),
5. izjavo vlagatelja, da sprejemajo razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije; da so seznanjeni z merili za
ocenjevanje vlog za dodeljevanje sredstev;
da vse navedbe, ki so podane v prijavi ustrezajo dejanskemu stanju; da so vse kopije
priloženih dokumentov k vlogi enake originalom; da se strinjajo z določili vzorca pogodbe.
VIII. Obravnava vlog
1. Vloge bo obravnavala in pripravila
predloge za dodelitev sredstev tričlanska
komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.
2. Vse pravočasno prispele vloge bodo
ocenjevane na podlagi meril, ki so sestavni
del razpisa.
3. Na podlagi predloga komisije župan s
sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
4. Upravičencu bodo sredstva nakazana
v roku 30 dni po podpisu pogodbe obeh
pogodbenih strank in predložitvi pisnega zahtevka. Sredstva bodo upravičenci koristili
v skladu s sklenjenimi pogodbami.
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5. Prepozno prejete vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.
6. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili,
se zavrže.
IX. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo prispeti najkasneje do
ponedeljka 14. 7. 2003 na naslov: Občina
Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: “Ne odpiraj - javni
razpis za turistične prireditve.”
Datum odpiranja vlog bo v sredo, 16. 7.
2003 ob 10. uri na Občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.
X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni 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 pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku
osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so odstopili od
zahtevka 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. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na
Občino Krško. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave do izteka prijavnega roka, dvignejo v času uradnih ur na
Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
posreduje
Irena
Mesinger,
tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, vsak dan v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 333-01-4/2003 0403
Ob-96315
Na podlagi določil Odloka o proračunu
Občine Krško za leto 2003 (Ur. l. RS,
št. 28/03) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 47/03), objavlja Občina Krško,
CKŽ 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov Občinske
turistične zveze Krško in turističnih
društev v Občini Krško za leto 2003
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev v Občini Krško za leto 2003, ki vsebujejo naslednje aktivnosti:
– organizirane dejavnosti Občinske turistične zveze Krško za turistična društva in
povezovanje turističnih društev v Občini Krško in Posavju,
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– organiziranje in izvajanje splošnih spomladanskih čistilnih akcij v kraju, ki ga pokriva turistično društvo,
– označevanje in urejanje kraja skozi vse
leto (turistična signalizacija in ostala turistična infrastruktura),
– urejanje in vzdrževanje pešpoti ter kolesarskih poti,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– predstavljanje naravne in kulturne dediščine ter ljudskih običajev za turistične namene,
– vzgajanje in delovanje turističnega podmladka v okviru turističnega društva na šolah
ali v kraju delovanja turističnega društva,
– sodelovanja s krajevno skupnostjo in
drugimi društvi v kraju,
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena (predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in
drugih prireditvah),
– oblikovanje in izdajanje propagandnega
materiala za promocijo turistične ponudbe.
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe in aktivnosti iz drugih proračunskih občinskih virov, ne more uveljavljati
te pravice ponovno preko tega razpisa. Ravno tako ne sme društvo, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati z istim programom in aktivnostmi za
druga sredstva iz proračuna Občine Krško.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo turistična društva in turistična zveza na območju Občine
Krško, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Krško,
– da so registrirani kot turistično društvo
oziroma turistična zveza po zakonu o društvih,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo,
– da izvajajo organizirano redno turistično dejavnost.
4. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje delovanja Turistične občinske
zveze Krško in turističnih društev je
5,000.000 SIT na proračunski postavki
5530 Sofinanciranje delovanja Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev.
Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so
sestavni del tega razpisa.
5. Rok za izvedbo
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2003 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Rok za črpanje
odobrenih sredstev je 31. 12. 2003.
6. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Občinski turistični zvezi Krško in turističnim društvom se izvedene aktivnosti, opredeljene v 2. točki točkujejo. Razpoložljiv znesek se deli z vsoto vseh priznanih točk in se
tako izračuna vrednost točke. Z vrednostjo
točke pomnožimo število priznanih točk posameznemu društvu, kar predstavlja znesek
za sklenitev pogodbe.
Vrednost posameznih kategorij:
– organizacijski program Občinske turistične zveze Krško – 500 točk/letno,

– organiziranje in izvajanje splošne spomladanske čistilne akcije v krajih, ki jih pokrivajo turistična društva – 300 točk/letno,
– označevanje in urejanje kraja skozi obdobje razpisa (turistična signalizacija in ostala turistična infrastruktura) – 50 točk/letno,
– urejanja in vzdrževanja pešpoti in kolesarskih poti skozi obdobje razpisa – 50
točk/letno,
– organizacija turističnih prireditev, ki trajajo tri dni in več – 100 točk/na prireditev,
– organizacija turističnih prireditev, ki trajajo en dan – 40 točk/na prireditev,
– organizacija turističnih prireditev, ki trajajo do 5 ur – 20 točk/ na prireditev,
– prireditev, ki jo turistično društvo ali Občinska turistična zveza Krško soorganizira –
10 točk/na prireditev,
– predstavljanje naravne in kulturne dediščine, ljudskih običajev za turistične namene
– 30 točk/na predstavitev,
– delovanje turističnega podmladka na
OŠ, ki ga pokriva turistično društvo – 50
točk/letno,
– sodelovanje in koordinacija med društvi – 20 točk/letno,
– sodelovanje na raznih prireditvah in sejmih izven Občine Krško – 20 točk/sejem,
– oblikovanje in izdajanje propagandnega materiala za promocijo turistične ponudbe – 30 točk/na vsako vrsto propagandnega materiala,
– obveščanje krajanov o akcijah (plakati,
obvestila in tiskovine) – 100 točk/letno,
– ostalo v smislu pospeševanja turizma –
10 točk/letno.
7. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in dokumentacije k vlogi.
Prijavni obrazec vsebuje naslednje podatke:
a) osnovne podatke o vlagatelju: naziv in
naslov vlagatelja, datum ustanovitve društva
oziroma zveze, število članov društva oziroma zveze, davčna številka, matična številka,
transakcijski račun društva, ime in priimek
predsednika društva, kontaktne osebe in telefon,
b) podatki o vsebini in finančno ovrednotenje posameznih programskih aktivnosti:
– opis posameznih programskih aktivnosti, ki so predmet tega razpisa,
– terminski plan izvajanja posameznih aktivnosti iz programa (začetek in konec),
– obračunska vrednost programov z navedbo virov financiranja.
Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
1. kopijo odločbe o vpisu društva v register,
2. vsebinsko poročilo o delu društva za
leto 2002,
3. finančno poročilo za leto 2002 (prihodki, odhodki) ovrednoteno po posameznih aktivnostih,
4. program dela društva za leto 2003,
5. finančni načrt za program dela društva
za leto 2003 ovrednoten po posameznik aktivnostih, ki so predmet javnega razpisa,
6. vsebinsko in finančno poročilo o že
izvedenih delih in aktivnostih turističnega
društva do 30. 9. 2003,
7. izjavo vlagatelja, da sprejemajo razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije; da so seznanjeni z merili za
ocenjevanje vlog za dodeljevanje sredstev;
da vse navedbe, ki so podane v prijavi ustre-
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zajo dejanskemu stanju; da so vse kopije
priloženih dokumentov k vlogi enake originalom; da se strinjajo z določili vzorca pogodbe.
8. Obravnava vlog
1. Vloge bo obravnavala in pripravila predloge za dodelitev sredstev tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
2. Vse pravočasno prispele vloge bodo
ocenjevane na podlagi meril, ki so sestavni
del razpisa.
3. Na podlagi predloga komisije župan s
sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
4. Upravičencu bodo sredstva nakazana
v roku 30 dni po podpisu pogodbe obeh
pogodbenih strank in predložitvi pisnega zahtevka za izplačilo. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.
5. Prepozno prejete vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.
6. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku 5 dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže.
9. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu se zbirajo do petka 3. 10. 2003.
Zahtevke pošljite na naslov: Občina Krško,
Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ
14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: “Ne odpiraj -javni
razpis za programe TD in OTZ”.
Odpiranje vlog bo komisija opravila v torek 7. 10. 2003 ob 10. uri na Občini Krško.
Odpiranje vlog ne bo javno.
10. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni 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 pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku
8 dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so odstopili od zahtevka 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. Pritožba
se pošlje priporočeno po pošti na Občino
Krško. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
11. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave do izteka prijavnega roka, dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
posreduje
Irena
Mesinger,
tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, vsak dan v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 40201-0001/2003
Ob-96380
Na podlagi 6. člena Pravilnika o finančnih
intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Žirovnica (UVG
19/03) in 9. člena Odloka o proračunu Ob-

Št.

čine Žirovnica za leto 2003 (UVG 8/03),
župan Občine Žirovnica objavlja
razpis
o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Žirovnica za leto 2003
I. Predmet razpisa
1. Dodelitev proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Žirovnica za leto 2003. Občina Žirovnica namenja za v tem razpisu navedene namene skupaj 5,340.000 SIT proračunskih
sredstev.
2. Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje, ki svojo dejavnost opravljajo na
območju Občine Žirovnica in pravne osebe s
sedežem v Občini Žirovnica in drugih, katerih
dejavnost pokriva tudi območje Občine Žirovnica, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo
hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s
promocijo in izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se
izvajajo na območju Občine Žirovnica.
3. Sredstva razpisa se dodeljujejo do porabe razpoložljivih sredstev za določen namen.
II. Vrste intervencij
Sredstva se v skladu z določili Pravilnika
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Žirovnica
(UVG 19/03) dodeljujejo za naslednje namene:
1. Živinoreja
1.1. Izboljšanje genetskega potenciala v
živinoreji – osemenjevanje
Namen ukrepa: podpora vzreji in ohranjanju kvalitetne in zdrave črede plemenske
živine v kmečki reji.
Višina pomoči: do 30% upravičenih stroškov osemenjevanja govejih plemenic, plemenskih svinj in kobil.
Pogoji za pridobitev pomoči: vloga in račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja
živine v kmečki reji.
Višina razpoložljivih sredstev: 1,000.000
SIT.
Rok za prijavo: 18. avgust 2003 (prva
tranša) in 15. november 2003 (druga tranša).
1.2. Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah
Namen ukrepa: z izvedbo preventivnih
ukrepov po živalih izboljšati njihovo zdravje,
dolgoživost in kondicijo s ciljem proizvodnje
kakovostnega mleka in mesa na kmetijah.
Sofinancirajo se naslednji ukrepi:
– analiza somatskih celic in uree,
– preventivno zatiranje parazitov pri govedu, konjih in drobnici (dehelmentizacija),
– analize krvi,
– antibiogrami.
Višina pomoči: do 30% upravičenih stroškov za izvedbo navedenih preventivnih ukrepov.
Pogoji za pridobitev pomoči: vloga in račun za izvedene storitve preventivnih ukrepov pooblaščene organizacije v tekočem letu (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve).
Višina razpoložljivih sredstev: 300.000 SIT.
Rok za prijavo: 18. avgust 2003 (prva tranša) in 15. november 2003 (druga tranša).
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1.3. Pregledi molznih strojev
Namen ukrepa: je zmanjšanje števila somatskih celic in ohranjanje zdravega vimena
krav.
Višina pomoči: do 30% upravičenih stroškov pregleda molznega stroja.
Pogoji za pridobitev pomoči: vloga in račun za izvedeno storitev pooblaščene organizacije – servisa molznih strojev (iz računa
mora biti razvidna vrsta opravljene storitve).
Višina razpoložljivih sredstev: 100.000
SIT.
Rok za prijavo: 18. avgust 2003.
2. Rastlinska pridelava
2.1. Preprečevanje zaraščanja kmetijskih
zemljišč
Namen ukrepa: ohranjanje obdelovalnih
površin s težjimi pogoji obdelave in ohranjanje avtohtonih specifičnih rastlin. Za preprečevanje zaraščanja se štejejo razmere ročne
košnje, težjega dostopa, sečnja in čiščenje
zarasti in drugi posegi v ta namen.
Višina pomoči: do 20.000 SIT/ha zemljišča.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– lokacija zemljišča na območju Občine
Žirovnica,
– prosilec mora rediti najmanj 0,2
GVŽ/ha,
– parcela, za katero se uveljavlja subvencija, mora biti velika najmanj 0,2 ha,
– prosilci za podporo morajo imeti obdelane vse lastne površine in površine v zakupu.
Način izplačila: na podlagi predhodnega
ogleda in predloga komisije.
Višina razpoložljivih sredstev: 340.000
SIT.
Rok za prijavo: 18. avgust 2003.
2.2. Sofinanciranje analiz zemlje in krme
Namen ukrepa: analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih načrtov in
s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih
hranil posameznim kmetijskim kulturam. Analiza krme služi kot podlaga za izračunavanje
krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali in posredno vpliva na količino in
kvaliteto mleka in mesa.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme.
Pogoji za pridobitev pomoči: vloga in račun pooblaščene organizacije za analizo
zemlje in krme.
Višina razpoložljivih sredstev: 100.000
SIT.
Rok za prijavo: 18. avgust 2003.
3. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa: pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih
zmogljivosti ter delovne sile – družinskih članov v skladu s VI. poglavjem Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), Uredbo o
vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS,
št. 46/01) in Pravilnikom o usposobljenosti
za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 72/01).
Višina pomoči: sofinancira se do 40%
upravičenih stroškov za investiranje v posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete v
tekočem letu, in sicer za: nakup strojev, naprav in opreme ter za gradbena in obrtniška
dela.
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Pogoji za pridobitev pomoči:
– vloga,
– potrdilo o statusu kmeta prosilca,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za adaptacijo objekta,
brez posegov v nosilno konstrukcijo ali za
graditev pomožnega objekta),
– predračune oziroma račune za nakup
strojev in opreme ali predračune oziroma račune o izvedenih delih,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnitve dejavnosti ali izjavo, da bo registriral
dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po
zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni
registrirana,
– mnenje kmetijske svetovalne službe o
upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Upravičenem se sredstva odobrene pomoči nakažejo po predložitvi originalnih računov za nabavo strojev in opreme oziroma
računov o izvedenih delih.
Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost
oziroma glavni vir dohodka.
Višina razpoložljivih sredstev: 1,000.000
SIT.
Rok za prijavo: 18. avgust 2003.
4. Urejanje kmetijskih zemljišč
4.1. Male agromelioracije
Namen ukrepa: sredstva so namenjena
upravičencem za izvedbo manjših zemeljskih
del, ki ne pomenijo posega v prostor, kot so:
ureditev pašnikov do končne postavitve električne ograje, planiranje terena, odstranjevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč, ter druga zemeljska dela z namenom
izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev
obdelave kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči: sofinancira se do 50%
upravičenih stroškov strojnih del za ureditev
zemljišča.
Pogoji za pridobitev pomoči: upravičenci
predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– kopijo katastrskega načrta,
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
– račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme,
– lokacijsko informacijo za manjša zemeljska dela, za katera ni potrebno gradbeno
dovoljenje,
– zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je
razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 2 ha
primerljivih kmetijskih zemljišč,
– zakupno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč, na katerih je bil izveden ta ukrep.
Način izplačila: na podlagi predhodnega
ogleda in predloga komisije.
Višina razpoložljivih sredstev: 500.000
SIT.
Rok za prijavo: 18. avgust 2003.
4.2. Medsebojna menjava kmetijskih
zemljišč
Namen ukrepa: sofinancirajo se administrativni stroški postopkov medsebojne menjave kmetijskih zemljišč po 45. in 46. členu
Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US, 1/99,
54/00, 68/00 – odl. US, 27/02 – odl. US
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in 67/02) z namenom zaokrožitve posesti in
s tem racionalnejše rabe kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči: do 40% upravičenih stroškov postopka izvedbe zamenjave parcel.
Pogoji za pridobitev pomoči: upravičenci
predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– kopijo katastrskega načrta,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe,
– potrdilo, da gre za medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč, zaradi racionalnejše
rabe kmetijskega zemljišča, ki ga izda Upravna enota Jesenice,
– overjeno menjalno pogodbo,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s
kmetijsko dejavnostjo,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla (menjave kmetijskih zemljišč).
Višina razpoložljivih sredstev: 200.000
SIT.
Rok za prijavo: 18. avgust 2003.
4.3. Ureditev poljskih poti
Namen ukrepa: sofinancira se ureditev
poljskih poti z namenom izboljšanja dostopa
do kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči: do 40% upravičenih stroškov izvedenih del ureditve poljskih poti, in
sicer za: dovoz in planiranje gramoza.
Pogoji za pridobitev pomoči: upravičenci
predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo za ureditev poti s pisnimi soglasji
lastnikov zemljišč ob poti,
– kopijo katastrskega načrta,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe,
– račun o izvedbenih delih.
Višina razpoložljivih sredstev: 300.000
SIT.
Rok za prijavo: 18. avgust 2003.
5. Izobraževanje in društvene dejavnosti
5.1. Programi izobraževanja kmetov
Namen ukrepa: pri programih izobraževanja kmetov se za kmete – nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja kmetijske svetovalne službe in programi ostalih verificiranih izvajalcev izobraževanja. Namen ukrepa je izobraževanje
kmetov predvsem na področju dopolnilnih
dejavnosti v smislu pospeševanja registracije kmetij, seznanjanja z obstoječo zakonodajo in predstavitev možnosti za opravljanje dopolnilne dejavnosti ter organiziranje strokovnih seminarjev.
Višina pomoči:
– pooblaščenim izvajalcem izobraževanja
posameznih programov se krijejo upravičeni
stroški izobraževanja do 100%,
– kmetom (udeležencem izobraževanja)
se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do
višine 50%.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja:
vloga za sofinanciranje s priloženim računom
o izvedeni storitvi ali finančno ovrednotenim
programom izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili (iz vloge mora biti
razvidna kotizacija oziroma participacija kmetov za posamezne oblike izobraževanj oziroma usposabljanj, če se izvajalec za njo odloči) in seznam udeležencev izobraževanja iz
Občine Žirovnica in predhodna odobritev izobraževanja s strani strokovne službe občine,

– za udeležence izobraževanja (kmete):
račun oziroma dokazilo o izvedeni storitvi
(programu izobraževanja).
Višina razpoložljivih sredstev: 500.000
SIT.
Rok za prijavo: 18. avgust 2003 (prva
tranša) in 15. november 2003 (druga tranša).
5.2. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih
društev
Namen ukrepa: sofinancirajo se programi
oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva, (ki so neprofitna in
se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za
izvedbo strokovnega dela – strokovnih prireditev (razstave, demonstracije, predavanja,
promocije) in izdajo strokovnih publikacij.
Višina pomoči: do 30% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa.
Pogoji za pridobitev pomoči: pravico za
pridobitev pomoči imajo društva in organizacije na področju kmetijstva, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so registrirana za opravljanje dejavnosti
na področju kmetijstva in gozdarstva (prednost imajo društva, ki so registrirana v Občini Žirovnica),
– dejavnost mora potekati na območju
Občine Žirovnica,
– finančno ovrednoten letni program dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu,
– potrdilo o registraciji društva.
Višina razpoložljivih sredstev: 1,000.000
SIT.
Rok za prijavo: 18. avgust 2003.
III. Način prijave
Vloge pošiljajo prosilci do navedenega roka za posamezni namen na naslov: Občina
Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica.
IV. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija in informacije v
zvezi z razpisom so vlagateljem na voljo na
sedežu Občine Žirovnica oziroma po
tel. 58-09-106.
Občina Žirovnica
Ob-96450
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o
subvencioniranju projektov inovacij (Ur. l. RS,
št. 57/03) in Odloka o proračunu za leto
2003 (Ur. l. RS, št. 17/03) objavlja
javni razpis
za dodelitev subvencij za projekte
inovacij v letu 2003
1. Predmet javnega razpisa so proračunska sredstva Občine Ajdovščina, ki se bodo
dodelila za projekte inovacij v letu 2003, in
bodo pokrivala naslednje stroške:
a) stroške za pridobitev patenta oziroma
za zaščito izdelka – do višine 250.000 SIT,
b) stroške izdelave začetnega prototipa –
do višine 700.000 SIT.
2. Pogoji za dodelitev sredstev
2.1. Na javni razpis se lahko prijavijo:
– občani s stalnim prebivališčem v Občini Ajdovščina ter
– mala in srednja podjetja s sedežem v
občini Ajdovščina,
ki morajo razpolagati z vsaj deloma ustvarjeno novo tehnično rešitvijo oziroma želijo
opraviti začetni razvoj. Prijavitelji lahko za de-
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lo v projektu najamejo izumitelja novosti oziroma najamejo raziskovalce, ki izpolnjujejo
pogoje določene s predpisi o raziskovalni
dejavnosti. Začetni razvoj pa obsega razvojna dela, ki so potrebna, da se preverijo tehnične in druge lastnosti izuma.
2.2. Popolne vloge na razpis morajo biti
pripravljene v skladu z navodilom za pripravo
vloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
2.3. Vloga mora vsebovati:
2.3.1. Potrdilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti. Za fizične osebe pa je
potrebno predložiti fotokopijo osebne izkaznice.

Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.3.2. Predstavitev predlagatelja;
2.3.3. Predstavitev novosti;
2.3.4. Finančno konstrukcijo projekta;
2.3.5. Poslovni načrt za poskusno izdelavo novosti;
2.3.6. Ocena predlagatelja za poskusno
trženje novosti;
2.3.7. Načrt porabe zaprošene subvencije za plačilo stroškov projekta,
2.3.8. Izjava, da za prijavljeni projekt v
letu 2003 ni dobil državne pomoči, oziroma
če jo je, kolikšen delež je za isti namen že
dobil iz drugih virov.
3. Merila za dodelitev sredstev
Pri razvrščanju predlogov projektov bodo
upoštevani naslednji ocenjevalni kriteriji:

Ocenjevalni kriteriji
Vpliv novosti na dodatno zaposlitev
visoko kvalificirane delovne sile
Doseganje višje stopnje dodelave
novosti oziroma izkazovanje višjih že
vloženih sredstev v novosti
Pridobitev interesenta, ki je pripravljen
vlagati v nadaljnje faze projekta
Večja varnost in racionalnost
Število podeljenih patentov oziroma izpeljanih
tehnoloških inovacij
Pridobitev interesenta, ki je pripravljen vlagati v
nadaljnje faze projekta
Med izvajalce oziroma soizvajalce vključuje
raziskovalne oziroma izobraževalne institucije

4. Višina sredstev za dodelitev subvencij
za projekte inovacij v letu 2003 je 2,000.000
SIT.
Višina subvencije ne sme presegati 50%
vrednosti upravičenih stroškov projekta.
Upravičeni stroški za izvedbo projekta so:
– stroški za pridobitev patenta,
– stroški za zaščito izuma,
– stroški dela, ki nastajajo neposredno
kot posledica raziskave in razvoja projekta,
– materialni stroški za izdelavo začetnega prototipa,
– stroški raziskovalnih in svetovalnih storitev,
– stroški instrumentov in druge opreme,
ki se izključno uporabljajo za izvedbo projekta.
Zgornja višina pomoči ne sme biti presežena, ne glede na to, iz katerih javnih virov je
pomoč dodeljena.
5. Rok do katerega morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena do 31. 12. 2003.
6. Razpisna dokumentacija se lahko dvigne v času trajanja razpisa vsak dan od 8. do
12. ure v tajništvu Občine Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, Ajdovščina ter na Območni obrtni zbornici, Prešernova 2a, Ajdovščina. Dodatne informacije so vam na voljo po telefonu na številki: 05/365-91-29 (Alenka Čadež
Kobol) in 05/365-91-34 (Saša Stopar).
7. Pisne vloge z oznako: »Ne odpiraj prijava na razpis – dodelitev subvencij za projekte inovacij v letu 2003« in z naslovom
pošiljatelja, na hrbtni strani, v zgornjem delu
ovojnice, morajo predlagatelji oddati v zaprti
ovojnici. Vloge morajo biti predložene na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
Ajdovščina, do 21. 7. 2003 do 12. ure.

Št.

Najvišje možno št. točk
20
20
20
10
10
10
10

8. Predlagatelji vlog bodo o izidu javnega
razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni od
dneva oddaje popolne vloge.
Občina Ajdovščina

Javne dražbe
Ob-96381
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 14/95,
10/98, 74/98, 70/00), Uredbe o postopkih prodaje in drugih oblikah razprodaje z
državnim premoženjem (Ur. l. RS,
št. 47/01, 62/01 in 12/03) in 30. člena
Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 11/99) objavlja župan Občine Ormož
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.
II. Predmet prodaje: skupna prodaja stanovanjske stavbe (stara šola Svetinje), ki
stoji na parc. št. *3 in parc. št. 110/1 obe
k.o. Mihalovci v skupni izmeri 809 m2 in
stanovanjske stavbe (vrtec), ki stoji na parc.
št. *4 v izmeri 396 m2, k.o. Mihalovci.
III. Skupna izklicna cena za navedeni nepremičnini je 19,496.026 SIT. Skupna izklicna cena je določena na podlagi cenitve
nepremičnin. Na javni dražbi se določi kot
najmanjši znesek višanja 10.000 SIT.
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IV. Kupec poleg na dražbi izklicne cene
plača davek na promet nepremičnin in stroške vknjižbe v zemljiško knjigo.
V. Uspeli dražitelj bo dolžan prodajno
pogodbo skleniti v 15 dneh po opravljeni
javni dražbi in kupnino plačati v 15 dneh po
sklenitvi pogodbe.
VI. Lastništvo na prodanih nepremičninah preide na kupca s plačilom celotne kupnine.
VII. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pred začetkom javne
dražbe morajo pravne osebe prodajalcu
predložiti izpisek iz sodnega registra, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije. Na javni dražbi ne morejo
kot dražitelji sodelovati cenilec, člani komisije in z njimi povezane osebe (35. člen
uredbe). Pooblaščenci dražiteljev morajo
pred začetkom javne dražbe predložiti pisno poblastilo.
VIII. Vsak dražitelj mora pred začetkom
javne dražbe vplačati varščino v višini 10%
izklicne cene na TRR prodajalca,
št. 01000-0100018044 in predložiti potrdilo o vplačilu pred začetkom dražbe.
IX. Varščina se všteje v kupnino, neuspelim dražiteljem pa vrne v 8 dneh po dražbi. Če uspeli dražitelj ne bo sklenil prodajne pogodbe v določenem roku ali ne bo
pravočasno plačal kupnine, se šteje, da je
od nakupa odstopil oziroma se pogodba
šteje za razdrto. Varščina v tem primeru
ostane prodajalcu.
X. Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož, pri Zinki Hartman, tel. 74-15-310.
Ogled je mogoč po predhdonem dogovoru.
XI. Javna dražba bo 15. 7. 2003 ob 9. uri
v sejni sobi Občine Ormož, Ptujska cesta
6, Ormož.
Občina Ormož
Ob-96498
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, na podlagi sklepa Občinskega
sveta občine Postojna št. 032-01-1/03 z
dne 18. 3. 2003 objavlja
javno dražbo
za prodajo zemljišč v k.o. Postojna, za
gradnjo
I. stanovanjskih hiš v skladu z Odlokom
o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje Poljane v Postojni (Uradne objave,
št. 40/89):
1. parc. št. 1821/1 travnik 5. razred v
izmeri 658 m2, izklicna vrednost: 3,158.400
SIT,
2. parc. št. 1821/2 travnik 6. razred v
izmeri 567 m2 in gospodarsko poslopje v
izmeri 113 m2, izklicna vrednost: 3,264.000
SIT,
3. parc. št. 1821/6 travnik 5. razred v izmeri
657 m2, izklicna vrednost: 3,153.600 SIT,
4. parc. št. 1821/7 travnik 5. razred v
izmeri 611 m2, izklicna vrednost: 2,932.800
SIT,
5. parc. št. 1870/23 travnik 5. razred v
izmeri 760 m2 in gospodarsko poslopje v
izmeri 4 m2, izklicna vrednost: 3,667.200
SIT,
6. parc. št. 1870/24 travnik 5. razred v
izmeri 643 m2, izklicna vrednost:
3,086.400 SIT,
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7. parc. št. 1870/25 travnik 5. razred v
izmeri 669 m2, izklicna vrednost: 3,211.200
SIT;
II. vrstnih hiš v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje Poljane v Postojni (Uradne objave, št. 40/89):
1. parc. št. 1824/4 pašnik 4. razred v
izmeri 377 m2, izklicna vrednost: 1,809.600
SIT,
2. parc. št. 1870/6 pašnik 3. razred v
izmeri 286 m2 in gospodarsko poslopje v
izmeri 36 m2, izklicna vrednost: 1,545.600
SIT,
3. parc. št. 1870/29 pašnik 2. razred v
izmeri 230 m2 in gospodarsko poslopje v
izmeri 80 m2, izklicna vrednost: 1,488.000
SIT,
4. parc. št. 1870/30 pašnik 2. razred v
izmeri 311 m2, izklicna vrednost: 1,492.800
SIT,
5. parc. št. 1870/31 pašnik 2. razred v
izmeri 326 m2, izklicna vrednost:
1,564.800 SIT,
6. parc. št. 1870/32 pašnik 2. razred v
izmeri 347 m2, izklicna vrednost: 1,665.600
SIT.
Pogoj za nakup teh parcel je skupna
gradnja vseh šestih vrstnih hiš do III. gradbene faze, zato se vseh šest parcel prodaja
kot celota istemu kupcu ali več kupcem, ki
se ob pristopu na dražbo izkažejo s podpisanim dogovorom o skupni izgradnji do III.
gradbene faze.
III. dvojčkov v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje Poljane v Postojni (Uradne objave, št. 40/89):
1. parc. št. 1870/21 travnik 5. razred v
izmeri 415 m2, izklicna vrednost: 1,992.000
SIT,
2. parc. št. 1870/20 travnik 5. razred v
izmeri 454 m2, izklicna vrednost: 2,179.200
SIT,
3. parc. št. 1870/18 travnik 5. razred v
izmeri 454 m2, izklicna vrednost: 2,179.200
SIT,
4. parc. št. 1867/2 travnik 5. razred v
izmeri 529 m2, izklicna vrednost:
2,539.200 SIT,
5. parc. št. 1864/37 travnik 5. razred v
izmeri 477 m2, izklicna vrednost:
2,289.600 SIT;
IV. samostojnega objekta za uslužnostno
dejavnost v skladu z Odlokom o zazidalnem
načrtu za stanovanjsko naselje Poljane v
Postojni (Uradne objave, št. 40/89):
1. parc. št. 1867/8 travnik 5. razred v
izmeri 656 m2 izklicna vrednost: 3,148.800
SIT.
Pogoji prodaje in ostale pomembne informacije
Izklicna cena za zemljišče znaša 4.800
SIT za 1 m2 parcele, za katere nakup se
dražitelj prijavi. Najmanjši znesek višanja na
dražbi znaša 100.000 SIT. Cena zemljišča
že vključuje davek na dodano vrednost.
Izračunana vrednost stavbnega zemljišča
v lasti občine se lahko (glede na status dražitelja - nakup zemljišča za gradnjo stanovanjskega objekta za prvo reševanje oziroma neprimerno rešen stanovanjski problem,
odpiranje novih delovnih mest), skladno s
15.a členom Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Postojna (Ur. l. RS,
št. 84/01) zniža.
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Na podlagi Sklepa o potrditvi programa
opremljanja stavbnih zemljišč za območje
zazidalnega načrta Poljane Postojna (Uradni list RS, št. 12/01) je za plačilo komunalnega prispevka določeno 50% povprečnih stroškov komunalnega opremljanja za
celotno območje, kar znaša 4.791,54 SIT
za 1 m2 zemljišča na dan 30. 4. 2003. Znesek se mesečno revalorizira z uporabo povprečnega indeksa za stanovanjsko gradnjo,
ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM. Komunalni prispevek lahko
investitor plača v dveh obrokih – polovico
zneska pred izdajo gradbenega dovoljenja,
preostanek pa v enem letu po prvem plačilu.
V obravnavanem območju je delno zgrajena komunalna infrastruktura, ki je bila potrebna za priključitev že zgrajenih stanovanjskih blokov ob Ljubljanski cesti v Postojni,
na obstoječe komunalno omrežje. Roki, določeni v programu opremljanja stavbnih
zemljišč za nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture, so sicer prekoračeni, dela pa bodo v skladu s programom opremljanja stavbnih zemljišč zaključena do konca
leta 2005. Nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture se bo izvajalo fazno – predvidoma jeseni 2003 oziroma spomladi
2004 široki odriv za ceste, izkopi za primarno in sekundarno komunalno infrastrukturo,
polaganje in zasip – v letu 2004 oziroma
2005 nadaljevanje del ter izvedba zgornjega ustroja cest v makadamski izvedbi – v
letu 2005 oziroma v začetku leta 2006 polaganje robnikov, izvedba javne razsvetljave
in asfaltiranje cest.
Stroške za izpeljavo postopka pri notarju, vključno s stroški zemljiško knjižnega
prepisa plača kupec.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki se izkažejo s potrdilom o tem, da
imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije.
Dražitelji se morajo pred pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani varščini v znesku 10% izklicne cene za parcelo
(navesti št. parcele), ki jo bodo dražili, na
račun
Občine
Postojna,
št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Varščina se bo neuspelim dražiteljem vrnila v roku 8 dni po opravljeni dražbi (v ta
namen naj dražitelji s seboj na dražbo prinesejo ustrezno bančno kartico).
Rok za podpis pogodbe je 15 dni po
prejemu pogodbe. Kupnino je kupec dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu računa,
ki se mu izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine, v prej določenem roku,
je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
varščina zadrži, pogodba pa razdre.
Dodatne informacije dobijo interesenti na
Uradu za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Občine Postojna, Ljubljanska c. 4, pisarna št. 25-27, ali na tel. 05/72-80-786;
ogled lokacije je mogoč, po predhodnem
dogovoru.
Javna dražba bo v ponedeljek, 7. julija
2003 ob 10. uri v sejni dvorani Kulturnega
doma Postojna, Gregorčičev dr. 1, 6230
Postojna.
Občina Postojna

Razpisi delovnih
mest
Ob-96306
Ivanuša Contactum d.n.o., Višja strokovna šola (v ustanavljanju) objavlja razpis
za predavatelje višje strokovne šole
za programa Komercialist in Poslovni sekretar (VI. stopnja izobraževanja)
za naslednje predmete: strokovna terminologija v tujem jeziku I in II, psihologija
prodaje, poslovno komuniciranje, poslovodenje, poslovna matematika s statistiko, informatika v komercialnem poslovanju, trgovinsko poslovanje, gospodarsko poslovanje,
gospodarsko pravo, trženje, blago in storitve, organizacija in logistika poslovanja, finance, stroškovno računovodstvo, podjetništvo, kultura podjetja, praktično izobraževanje, poslovno sporazumevanje v tujem jeziku, psihologija dela, ekonomika in
menedžment podjetja, računalništvo in informatika, poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku, organizacija poslovanja, računovodstvo in finančno poslovanje, javna
uprava, sodobno pisarniško poslovanje,
koncepti in veščine komuniciranja, računalniški praktikum.
Skladno z 92. in 96. členom ZOFVI (Ur.
l. RS, št 12/96 in 23/96) in Pravilnikom o
postopku za pridobitev naziva predavatelj
višje strokovne šole (Ur. l. RS, št. 17/96),
bo ta naziv podeljen kandidatu, ki izpolnjuje
predpisane pogoje glede izobrazbe (Ur. l.
RS, št. 01/00 in 91/98 – Odredba o strokovni izobrazbi predavateljev v izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne
izobrazbe Komercialist in Poslovni sekretar), delovne dobe – najmanj tri leta delovnih izkušenj in vidnih dosežkov na strokovnem področju (Ur. l. RS, št. 27/96 – Kriteriji za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva
predavatelj višje strokovne šole).
Prijave z življenjepisom in overjenimi dokazili o izpopolnjevanju razpisnih pogojev
pošljite v 15 dneh od objave na naslov: Ivanuša Contactum d.n.o., Vodnikova ulica 2,
2250 Ptuj. S sprejetimi kandidati bomo
sklenili pogodbeno delovno razmerje. Podrobnejše informacije lahko dobite na spletni strani www.ivanusa-contactum.si.
Ivanuša Contactum d.n.o.
Ob-96339
Svet javno vzgojno – varstvenega Zavoda Vrtec Prevalje, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat, mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s
53. in 145. členu Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/
00) ter 43. členom Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVIA (Uradni list RS, št. 64/01).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
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Izbrani kandidat bo imenovan za pet let,
začetek dela je 1. 9. 2003 oziroma skladno
s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in delovnih izkušenj pošljite v osmih
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet JVVZ
Vrtec Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s
pripisom »Prijava na razpis – Ne odpiraj«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Svet JVVZ
Vrtec Prevalje
Ob-96436
OŠ Ivana Kavčiča Izlake, Izlake 4, 1411
Izlake, razpisuje prosto delovno mesto
učiteljice slovenskega jezika
za krajši delovni čas od polnega, z dopolnjevanjem obveznosti v oddelku podaljšanega bivanja – za nedoločen čas.
Kandidati naj svoje pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na gornji
naslov v roku 8 dni po objavi.
Nastop delovnega razmerja je 1. 9. 2003.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
OŠ Ivana Kavčiča Izlake
Št. 103-11/02-0515
Ob-96473
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 71.a člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
19/94, 8/96, 24/98, 48/01 in 67/02):
a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
Upravnem sodišču Republike Slovenije,
ki bo dodeljen na delo na Ustavno sodišče Republike Slovenije.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto višjega sodnika, določene v 3. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi oziroma pogoje za
izvolitev za sodnika upravnega sodišča določene v 8. členu zakona o upravnem sporu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-12/03
Ob-96587
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega sodnika, določene
v 2. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Št.

Ob-96496
Območno združenje Rdečega križa Zagorje ob Savi objavlja javni razpis za prosto
delovno mesto
sekretarke-ja Območnega združenja
Rdečega križa Zagorje ob Savi
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Kandidati morajo ustrezati razpisnim pogojem, ki so:
– 5 stopnja izobrazbe družboslovne
smeri,
– prostovoljno delo v organizaciji RK najmanj 5 let,
– vozniški izpit B kategorije,
– pasivno znanje angleškega jezika.
Kandidati morajo priložiti prošnjo z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev v
roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Območno združenje RK Zagorje, C. zmage 1,
1410 Zagorje, s pripisom: »za razpis«.
O izbiri boste obveščeni 15 dni po razpisnem roku.
Območno združenje RK Zagorje ob
Savi
Št. 101-02-0044/2003-280 Ob-96604
Mestna občina Velenje ponovno razpisuje prosto delovno mesto
komunalno-cestnega inšpektorja
z naslednjimi razpisnimi pogoji:
– univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju nizkih gradenj,
– znanje osnov operacijskega sistema
Windows 98 ali 2000, programa MS Office
97 ali 2000,
– državljan Republike Slovenije,
– ostali pogoji iz 4. člena Zakona o delavcih v državnih organih.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo moral opraviti strokovni izpit iz ZUP-a ter strokovni izpit za
inšpektorja.
Delodajalec si pridružuje pravico, da na
razpisu ne izbere nobenega izmed prijavljenih kandidatov.
Prijave z dokazili pošljite na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Z vsemi prijavljenimi kandidati bodo pred
izbiro opravljeni osebni razgovori.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 30
dneh po izteku roka za prijavo.
Mestna občina Velenje

Druge objave
Ob-96598
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prodajalec), ki ga v postopku prodaje IUV d.d., kot kapitalske naložbe Republike Slovenije, po pooblastilu zastopa Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje državnega premoženja (v nadaljevanju: komisija), na podlagi uredbe o postopku prodaje in drugih oblikah razpolaga-
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nja z državnim premoženjem (Uradni list RS,
št. 47/01 in 62/01) objavlja spremembo
poziva za javno zbiranje ponudb za nakup
50,58% paketa delnic v družbi IUV – Industrija usnja Vrhnika, d.d., Tržaška 31, 1360
Vrhnika, Slovenija (v nadaljevanju: IUV).
Spremeni se 6. točka in se glasi: Rok za
predložitev ponudb je do 25. 7. 2003.
IUV – Industrija usnja Vrhnika d.d.
Ob-96599
The Ministry of Finance of the Republic of
Slovenia, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana (hereinafter: the Seller), represented by authorisation in the procedure of the sale of IUV d.d.
as a capital investment of the Republic of
Slovenia, by the Commission for Conducting
and Supervising the Procedure of Selling State Property (hereinafter: the Commission) pursuant to the Decree on the Procedures of
Sale and Other Forms of Disposal of State
Property (Uradni list RS, no. 47/01 and
62/01) announces the alteration of the Call
for public tender for the purchase of the
50.58% block of shares in the IUV company
– Industrija usnja Vrhnik, d.d., Tržaška 31,
1360 Vrhnika, Slovenia (hereinafter: IUV).
The item no. 6 has been altered and
runs as follows: The deadline for the submission of the bids is 25. 7. 2003.
IUV – Industrija usnja Vrhnika d.d.
Št. 4-2r-01/03
Ob-96484
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove “Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad” (Uradni list RS, št. 63/01,
78/01 in 59/03) Ad futura razpisuje
štipendije za dodiplomski in
podiplomski študij v tujini v letu 2003
v skupnem znesku 212,120.000 SIT
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje slovenskih državljanov za plačilo šolnine za študij
na tujih izobraževalnih institucijah, in sicer:
– za dodiplomski študij od drugega letnika dalje oziroma za podiplomski študij v
celoti (specializacijo, magistrski ali doktorski študij), daljši od 12 mesecev, za študijsko leto in letnik, v katerega so se ali se
bodo vpisali v koledarskem letu 2003,
– za magistrski študij, ki je krajši od 12
mesecev, če so v študij že vpisani v tekočem študijskem letu oziroma so sprejeti v ta
študij in se vanj nameravajo vpisati v naslednjem študijskem letu.
2. Pogoji razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) je državljan Republike Slovenije,
b) je sprejet ali vpisan na izobraževanje v
okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na javno veljavno (akreditirano) tujo izobraževalno institucijo,
c) bo na tem študiju pridobil javno veljavno diplomo,
d) ne odhaja na študij v tujino preko programov akademskih izmenjav,
e) šolnine nima v celoti pokrite od drugih pravnih subjektov, ki niso Ad futura.
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico ter dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril,
in sicer:
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– fotokopijo veljavnega potnega lista ali
osebne izkaznice (obe strani),
– fotokopijo dokazila o vpisu oziroma
sprejemu na tujo izobraževalno institucijo z
navedbo študijskega programa,
– potrdilo izobraževalne institucije o študijskih področjih, ki so sestavni del študijskega programa kandidata, za katerega štipendiranje se le-ta prijavlja. Na potrdilu mora izobraževalna institucija navesti eno ali
več študijskih področij kandidata, tako kot
so navedena v objavljenem seznamu študijskih smeri Ad future,
– pisne informacije o študijskem programu, ki obsegajo informacije o poteku in trajanju študija ter predmetnik z opisom temeljnih predmetov za celotni študij,
– fotokopijo spričevala zadnjega zaključenega izobraževanja,
– potrdilo o doseženih ocenah in sicer
zaključnega izpita, poklicne oziroma splošne mature, če je kandidat v času prijave
vpisan v prvi letnik dodiplomskega študija,
zadnjega v celoti zaključenega študijskega
leta, če je kandidat v času prijave vpisan v
drugi ali višji letnik študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, zadnjega v celoti zaključenega študija, če je kandidat v času
prijave sprejet na študij, vendar trenutno še
ni vpisan v ta ali drug študij, ali zadnjega v
celoti zaključenega študija, če je kandidat
trenutno vpisan v drugo ali višje leto tega
študija in študij ni ocenjevan z ocenami,
– fotokopije dokazil o dosežkih in nagradah na študijskem, znanstvenem oziroma
strokovnem področju ter priznanj na tekmovanjih iz znanja iz zadnjih dveh let oziroma
dokazil o vrhunskih dosežkih na področju
športa iz zadnjih štirih let,
– potrdilo o višini letne šolnine na ime
kandidata, ki ga izda tuja izobraževalna institucija,
– fotokopije dokazil o morebitnih drugih
virih sredstev s strani drugih pravnih ali fizičnih oseb.
3. Merila za ocenjevanje prijav
Največje možno število točk je 100. Dodelijo se na podlagi naslednjih meril:
a) prioritetnost študijske smeri – do 40
točk;
b) študijski uspeh – do 25 točk;
c) dosežki oziroma nagrade na študijskem, znanstvenem oziroma strokovnem
področju, priznanja na tekmovanjih iz znanja ter za vrhunske dosežke na področju
športa – do 25 točk;
d) sredstva iz lastnih oziroma drugih virov – do 10 točk.
Na prednostni seznam se uvrstijo le kandidati, ki dobijo točke po vsaj treh izmed
zgornjih štirih merilih.
Razvrščanje po merilih:
a) Kandidati z enakim številom točk se
razvrstijo na izbirnem seznamu tako, da se
po vrstnem redu upoštevajo merila a), b),
c), d);
b) Če kandidati niso dobili točk po merilu d) (višji znesek sredstev iz drugih virov)
se razvrstijo na podlagi dodatnih dokazil o
premoženjskem stanju glede na uvrstitev v
dohodninsko lestvico po odločbi o odmeri
dohodnine v preteklem letu, pri čemer ima
prednost kandidat z nižjim dohodninskim
prihodkom oziroma tisti, ki ni bil zavezanec
za dohodnino v preteklem letu.
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c) Izmed več kandidatov, ki niso zavezanci za dohodnino, ima prednost kandidat
z nižjimi dohodninskimi prihodki družine oziroma oseb, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu oziroma ga preživljajo.
Vsa merila in razpisni postopek so podrobneje razčlenjeni v Pravilih o splošnih
pogojih poslovanja javne ustanove Ad future (Ur.l. RS 59/03), ki so na voljo na spletni
strani in na sedežu Ad future.
4. Trajanje štipendiranja
Pogodba o štipendiranju se izvaja eno
študijsko leto, njeno izvrševanje se nadaljuje v naslednjem, če štipendist izpolnjuje
predpisane pogoje za nadaljevanje študija
in je za študijski uspeh (merilo b) zbral najmanj 80% točk, ki si jih je pridobil v izbirnem postopku.
5. Višina sredstev
Najvišji znesek odobrene letne štipendije za posamezno študijsko leto po tem razpisu znaša 4,500.000 SIT oziroma največ
100% šolnine.
6. Rok in način oddaje prijav
Kandidati pošljejo prijavnico skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev najkasneje v roku 15 dni po objavi tega razpisa po pošti na
naslov Ad futura, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 2. razpis) oziroma na št.
faksa ++386 1 430 08 64. Rok za zbiranje
prijav prične teči naslednji dan po objavi tega
razpisa in traja do izteka zadnjega dne roka.
Dokumentacija je oddana do roka, če je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena Ad futuri najkasneje zadnji
dan roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
– poslana po telefaksu najkasneje zadnji dan roka, upošteva se datum, ki ga odtisne telefaksna naprava,
– poslana po elektronski pošti, če so za
to izpolnjeni pogoji o varnem elektronskem
poslovanju (digitalni podpis z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila pooblaščenega overitelja), pri čemer se upošteva datum, ko je bila elektronska pošta poslana,
– vročena uradni osebi na sedežu Ad
future najkasneje zadnji dan roka v času
uradnih ur.
7. Dostopnost dokumentacije
Prijavnica je na voljo na spletni strani
oziroma na sedežu Ad future v času uradnih
ur od ponedeljka do petka od 12. do 15.
ure. Dodatne informacije so na voljo v času
uradnih ur osebno ali po telefonu, ter po
elektronski pošti.
Ad futura
Št. 4-4p-01/03
Ob-96486
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove “Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad” (Uradni list RS, št. 63/01,
78/01 in 59/03) Ad futura razpisuje
sofinanciranje izobraževanja tujih
državljanov na gimnazijskem programu
mednarodne mature v Sloveniji v
šolskem letu 2003/2004
v skupnem znesku 23,000.000 SIT
1. Predmet razpisa na poziv
Predmet razpisa na poziv je sofinanciranje slovenskih gimnazij za štipendiranje izo-

braževanja tujih državljanov na javno veljavnem gimnazijskem programu mednarodne
mature v Republiki Sloveniji v šolskem letu
2003/2004.
2. Pogoji razpisa na poziv
Pozvana institucija mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) izvaja program mednarodne mature v
šolskem letu 2003/2004,
b) ima v prvi ali drugi letnik tega programa (v tretji ali četrti letnik gimnazije) vpisane
tuje državljane, ki so v Slovenijo prišli izključno z namenom izobraževanja po programu mednarodne mature,
c) vpisani tuji državljan je v drugem letniku gimnazije dosegel odličen šolski uspeh,
d) tuji državljani niso na izobraževanju v
Sloveniji na podlagi mednarodne (bilateralne) pogodbe ali drugih izmenjav,
e) prijavi samo tiste tuje državljane, katerih starši oziroma zastopniki, ki jih preživljajo med izobraževanjem, nimajo začasnega
ali stalnega prebivališča v Sloveniji oziroma
niso diplomatski ali konzularni predstavniki
tujih držav v Sloveniji.
Institucija odda prijavo ločeno za posamezno generacijo tujih državljanov, vpisanih v isti letnik.
Prijava na razpis mora vsebovati s strani
institucije v celoti izpolnjeno in podpisano
prijavnico ter dokazila o izpolnjevanju pogojev, in sicer:
– potrdilo o višini letnih stroškov izobraževanja (šolnina in višina stroškov bivanja v
dijaškem domu) na osebo,
– fotokopijo potnega lista posameznega
tujega državljana, za katerega sofinanciranje se prijavlja,
– potrdilo o odličnem šolskem uspehu v
drugem letniku gimnazije za posameznega
tujega državljana, za katerega sofinanciranje se prijavlja,
– izjavo staršev ali zastopnika tujega državljana, da nimajo začasnega ali stalnega
bivališča v Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v
Sloveniji,
– izjavo staršev ali zastopnika tujega državljana, da se strinja, da ga institucija prijavi za sofinanciranje po tem razpisu,
– fotokopije dokazil o drugih virih sredstev sofinanciranja programa s strani drugih
pravnih oseb.
K prijavi na ta razpis sta neposredno pozvani Gimnazija Bežigrad v Ljubljani in II. gimnazija Maribor v Mariboru.
3. Trajanje in obveznosti iz sofinanciranja
Sofinanciranje za tuje državljane, ki so v
šolskem letu 2003/2004 vpisani v zadnji
letnik gimnazijskega programa mednarodne
mature, traja do roka za opravljanje mature
v spomladanskem izpitnem roku v istem šolskem letu.
Sofinanciranje za tuje državljane, ki so v
šolskem letu 2003/2004 vpisani v prvi letnik gimnazijskega programa mednarodne
mature (tretji letnik gimnazije), se izvaja eno
šolsko leto. Če prijavljeni tuji državljan napreduje v višji letnik, se izvrševanje sofinanciranja nadaljuje v naslednjem šolskem letu, vendar le do roka za opravljanje mature
v spomladanskem izpitnem roku v istem šolskem letu.
Če katerikoli tuj državljan, ki ga je institucija prijavila za sofinanciranje, prekine šo-
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lanje oziroma ga iz neupravičenih oziroma
krivdnih razlogov ali po lastni volji ne konča
v roku, mora institucija, ki ga je prijavila,
vrniti revalorizirano vrednost prejetih sredstev za tega tujega državljana v osmih dneh
po prejemu poziva za plačilo, v nasprotnem
primeru začnejo teči zakonite zamudne
obresti od roka, navedenega v pozivu, do
dneva plačila.
4. Sredstva
Najvišji zgornji znesek odobrenega letnega sofinanciranja za posameznega tujega študenta za eno šolsko leto po tem razpisu je 85% stroškov šolnine in nastanitve v
dijaškem domu. Stroški nastanitve izven dijaškega doma niso predmet sofinanciranja.
Sredstva se porazdelijo med obe instituciji, če izpolnjujeta razpisne pogoje, v enakem deležu za posameznega v prijavnici navedenega in vpisanega tujega državljana na
program mednarodne mature glede na dejanske stroške šolnine in nastanitve v dijaškem domu.
Sredstva se nakažejo za posamezno šolsko leto na podlagi podpisane pogodbe o
sofinanciranju neposredno instituciji.
Institucija mora najkasneje v 15 dneh po
zaključku posameznega šolskega leta, za
katerega je prejela sredstva, predložiti finančno poročilo o porabi sredstev. Temu
poročilu mora priložiti fotokopijo potrdila Ministrstva za šolstvo, znanost in šport o višini
letne šolnine za posamezno šolsko leto, fotokopije računov dijaškega doma za bivanje
na razpis prijavljenih tujih državljanov v posameznem šolskem letu na ime posameznika ter za vsakega tujega državljana dokazilo
o zaključku šolskega leta in napredovanju v
višji letnik oziroma maturitetno spričevalo.
Če institucija tega ne stori, mora povrniti
revalorizirano vrednost že prejetih sredstev
v osmih dneh po prejemu poziva za plačilo,
v nasprotnem primeru začnejo teči zakonite
zamudne obresti od roka, navedenega v
pozivu, do dneva plačila.
Na podlagi v zgornjem odstavku navedenih dokazil Ad futura odloči o nadaljevanju sofinanciranja za naslednje šolsko leto
ali o zaključku sofinanciranja, o čemer izda
odločbo.
5. Rok in način oddaje prijav
Institucije pošljejo prijavnico skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev najkasneje do
15. septembra 2003 po pošti na naslov Ad
futura, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 4. javni razpis) oziroma na št.
faksa 01/430 08 64.
Razpisno dokumentacijo bosta instituciji
prejeli po pošti v osmih dneh po objavi tega
razpisa. Dodatne informacije so na voljo v
času uradnih ur od ponedeljka do petka
med 12. in 15. uro na sedežu Ad future
osebno ali po telefonu ter po elektronski
pošti.
6. Druga določila
Za izvedbo razpisnega postopka se smiselno uporabljajo Pravila o splošnih pogojih
poslovanja javne ustanove Ad future (Ur.l.
RS 59/03), ki so na voljo na sedežu in na
spletni strani Ad future.
Ad futura
Št. 4-3r-01/03
Ob-96485
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove “Ad futura, znanstveno-izo-
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braževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad” (Uradni list RS, št. 63/01,
78/01 in 59/03) Ad futura razpisuje
štipendije za podiplomski študij tujih
državljanov v Sloveniji v študijskem letu
2003/2004
v skupnem znesku 24,000.000 SIT
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje tujih državljanov za plačilo šolnine za podiplomski
študij na slovenskih izobraževalnih institucijah za študijsko leto 2003/2004.
2. Pogoji razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) ni državljan Republike Slovenije,
b) je v študijskem letu 2003/2004 sprejet ali vpisan na izobraževanje v okviru javno
veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na javno veljavno (akreditirano) slovensko izobraževalno institucijo,
c) bo na tem študiju pridobil javno veljavno diplomo,
d) ne prihaja na študij v Slovenijo preko
programov akademskih izmenjav,
e) šolnine nima v celoti pokrite od drugih pravnih subjektov, ki niso Ad futura.
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico ter dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril,
in sicer:
– fotokopijo veljavnega potnega lista,
– fotokopijo dokazila o sprejemu na slovensko izobraževalno institucijo in študijski
program,
– fotokopijo spričevala zadnjega zaključenega izobraževanja (diploma ali magisterij),
– potrdilo o vseh doseženih ocenah za
zadnji v celoti zaključen študij kandidata; če
je kandidat zaključil ta študij na tuji izobraževalni instituciji, predloži tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen,
– potrdilo o višini letne šolnine na ime
kandidata, ki ga izda slovenska izobraževalna institucija,
– fotokopije dokazil o morebitnih drugih
virih sredstev s strani drugih pravnih ali fizičnih oseb.
3. Merila za ocenjevanje prijav
Največje možno število točk je 50. Dodelijo se na podlagi naslednjih meril:
a) prioritetnost študijske smeri – do 20
točk;
b) študijski uspeh – do 20 točk;
c) sredstva iz lastnih oziroma drugih virov – do 10 točk.
Na prednostni seznam se uvrstijo le kanidati, ki dobijo točke po vsaj dveh izmed
zgornjih treh merilih.
Razvrščanje po merilih:
a) kandidati z enakim številom točk se
razvrstijo na izbirnem seznamu tako, da
se po vrstnem redu upoštevajo merila a),
b), c),
b) če imajo kandidati enako število točk
po vseh treh merilih, se višje uvrsti tisti kandidat, ki se prijavlja za štipendijo za doktorski študij,
c) med več enako uvrščenih kandidatov
po uporabi merila v prejšnjem odstavku se
višje uvrsti tisti kandidat, katerega letna štipendija v absolutnem znesku predstavlja nižji
znesek.
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Vsa merila in razpisni postopek so podrobneje razčlenjeni v Pravilih o splošnih
pogojih poslovanja javne ustanove Ad future (Ur.l. RS 59/03), ki so na voljo na spletni
strani in na sedežu Ad future.
4. Trajanje štipendiranja
Pogodba o štipendiranju se izvaja eno
študijsko leto, njeno izvrševanje se nadaljuje v naslednjem, če štipendist izpolnjuje
predpisane pogoje za nadaljevanje študija
in je za študijski uspeh (merilo b) zbral najmanj 80% točk, ki si jih je pridobil v izbirnem postopku.
5. Višina sredstev
Najvišji znesek odobrene letne štipendije za posamezno študijsko leto po tem razpisu znaša 800.000 SIT oziroma največ
100% šolnine.
6. Rok in način oddaje prijav
Kandidati pošljejo prijavnico skupaj z
dokazili o izpolnjevanju pogojev najkasneje do 30. septembra 2003 po pošti na
naslov Ad futura, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 3. razpis) oziroma na
št. faksa ++386 1 430 08 64. Rok za
zbiranje prijav prične teči naslednji dan po
objavi tega razpisa in traja do izteka zadnjega dne roka.
Dokumentacija je oddana do roka, če je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena Ad futuri najkasneje zadnji
dan roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
– poslana po telefaksu najkasneje zadnji dan roka, upošteva se datum, ki ga odtisne telefaksna naprava,
– poslana po elektronski pošti, če so za
to izpolnjeni pogoji o varnem elektronskem
poslovanju (digitalni podpis z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila pooblaščenega overitelja), pri čemer se upošteva datum, ko je bila elektronska pošta poslana,
– vročena uradni osebi na sedežu Ad
future najkasneje zadnji dan roka v času
uradnih ur.
7. Dostopnost dokumentacije
Prijavnica je na voljo na spletni strani
oziroma na sedežu Ad future v času uradnih
ur od ponedeljka do petka od 12. do 15.
ure. Dodatne informacije so na voljo v času
uradnih ur osebno ali po telefonu, ter po
elektronski pošti.
Ta razpis je objavljen tudi na spletnih
straneh Ad future.
Ad futura
Ob-96383
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02) in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 6/03)
Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju:
MOL), Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja
javni poziv
za izbor kulturnih projektov s področja
založništva, ki jih bo v letu 2003
financirala MOL iz dela proračuna,
namenjenega za kulturo
1. Predmet poziva
Predmet poziva je financiranje kulturnih
projektov s področja založništva, ki jih bodo
v letu 2003 na območju MOL izvedle nepri-
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dobitne zasebne pravne osebe in samozaposleni v kulturi.
2. Pomen izrazov
Kulturni projekt s področja založništva je
izdaja doslej še neobjavljene knjige ali publikacije ter organizacija prireditve, ki promovira bralno in knjižno kulturo.
Nepridobitne zasebne pravne osebe so
kulturna društva, zasebni zavodi in druge
nepridobitne organizacije zasebnega prava, ki so registrirane za izvajanje založniške
dejavnosti.
Samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno kot poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki registrirani v razvidu pri
ministrstvu za kulturo.
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Prednostni projekt je tisti projekt, ki izpolnjuje splošna in prednostna merila v skladu s tem pozivom.
3. Področji poziva:
– izdaja knjig in publikacij s področja izvirnega leposlovja, humanistike in družboslovja,
– organizacija literarnih večerov in drugih prireditev, ki promovirajo bralno in knjižno kulturo.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na pozivu
Na poziv za financiranje kulturnih projektov s področja založništva se lahko prijavijo predlagatelji projektov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so kot zasebne pravne osebe registrirane za izvajanje založniške dejavnosti
(obvezno dokazilo: kopija izpiska iz registra, ki ne sme biti starejši od šestih mesecev, iz katerega je razvidno, da je predlagatelj registriran za izvajanje založniške dejavnosti kot osnovne dejavnosti),
– da so kot samozaposleni v kulturi registrirani v razvidu pri ministrstvu za kulturo
(obvezno dokazilo: kopija izpiska iz razvida),
– v primeru, da je predlagatelj projekta
posameznik s statusom samozaposlenega
v kulturi, mora projekt izvesti samostojno ali
v sodelovanju z zasebno pravno osebo, ki
je kot nepridobitna organizacija registrirana
za izvajanje založniške dejavnosti (obvezen
podpis izjave, navedene v obrazcu, o tem,
da projekt ne bo izveden v sodelovanju z
drugo organizacijo, razen z nepridobitno zasebno pravno osebo, ki je registrirana za
izvajanje založniške dejavnosti).
Izpolnjevanje pogojev poziva ugotavlja
pristojni uslužbenec Mestne uprave MOL,
ki ga imenuje županja MOL za področje, ki
je predmet poziva.
5. Merila za izbor projektov
Splošna merila za izbor projektov:
– kakovost in zahtevnost projekta,
– reference predlagatelja,
– nepridobiten značaj projekta,
– prispevek k promociji bralne in knjižne
kulture,
– pomembnost projekta za uveljavljanje
kulturne podobe Ljubljane.
Prednostna merila za izbor projektov
Pri projektih, ki se nanašajo na izdajo
knjig in publikacij s področja izvirnega leposlovja, humanistike in družboslovja, bodo
prednostno obravnavani projekti, ki izpolnjujejo naslednja merila:
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– projekti s področja izvirnega leposlovja, ki imajo značaj urbane proze oziroma
poezije,
– projekti s področja humanistike in družboslovja, ki obravnavajo urbane teme in
bistveno prispevajo k teoretskemu razumevanju sodobnih urbanih pojavov,
– projekti mlajših avtorjev.
Pri projektih, ki se nanašajo na organizacijo literarnih večerov in drugih prireditev, ki
promovirajo bralno in knjižno kulturo, bodo
prednostno obravnavani projekti, ki izpolnjujejo naslednja merila:
– projekti, ki prispevajo k dodatni kulturni ponudbi v ožjem mestnem središču,
– projekti, ki promovirajo ustvarjalnost
mlajših avtorjev.
6. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet poziva,
znaša 10,000.000 SIT.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2003.
8. Rok poziva: poziv se začne 20. 6.
2003 in zaključi s porabo razpoložljivih
sredstev oziroma najpozneje 8. 9. 2003.
9. Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazec,
– splošna in prednostna merila za izbor
projektov,
– vzorec pogodbe o financiranju projekta.
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji dvignejo na Oddelku za kulturo in raziskovalno dejavnost, Mestna uprava MOL
(Mestni trg 15, Ljubljana) vsak delavnik med
9. in 12. uro. Dokumentacija poziva je dosegljiva tudi na spletni strani MOL
(http://www.ljubljana.si/zamescane/izmestneuprave/razpisi/index.html).
Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost MOL bo na pisno zahtevo v času
poziva zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo poziva tudi poslal.
10. Način oddajanja vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge, določene v dokumentaciji
poziva.
Predlagatelji morajo oddati vloge po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost, Mestna uprava, MOL, Mestni trg 15. Vsak prijavljen projekt mora biti poslan v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga: kulturni
projekti 2003 – založništvo«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov predlagatelja.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno po pošti do vključno 8. 9.
2003. Za nepopolno se šteje vloga, ki ni v
skladu z dokumentacijo poziva. Dopolnjevanje vloge je možno do dneva njene obravnave na strokovni skupini za založništvo, ki se
bo sestajala vsak drugi torek v mesecu.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili poziva.
MOL bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila vse vloge predlagateljev,
ki jih ni vložila upravičena oseba, nepopolne vloge, prepozne vloge oziroma prepozne dopolnitve nepopolnih vlog.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog bo potekala enkrat mesečno po
vrstnem redu prispetja. MOL bo predlagatelje o rezultatih strokovne obravnave projektov obvestila najpozneje v enem mesecu
po obravnavi na strokovni skupini za založništvo.
12. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Davor Buinjac.
Predlagatelji lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s pozivom vsak delavnik med
9. in 12. uro po telefonu 306-46-06 oziroma po elektronski pošti: davor.buinjac@ljubljana.si.
13. Vpogled v dokumentacijo poziva: zainteresirane osebe imajo pravico vpogleda
v dokumentacijo poziva na Oddelku za kulturo in raziskovalno dejavnost MOL (Mestni
trg 15, 1000 Ljubljana), kot je navedeno
pod 9. točko.
Mestna občina Ljubljana
Ob-96206
Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so poslovni prostori
v kleti in pritličju prizidka Dolsheinove hiše,
Notranjska cesta 4, Logatec. Skupna koristna površina je 298,55 m2.
Izklicna cena navedene nepremičnine je
68,800.000 SIT.
2. Predmet prodaje je nezazidano, komunalno opremljeno stavbno zemljišče, namenjeno poslovnim dejavnostim, parc. št.
375/316 gozd v izmeri 1203 m2 k.o. Dol.
Logatec.
Izklicna cena komunalno opremljenega
zemljišča je 15,400.000 SIT.
3. Predmet prodaje je nezazidano, komunalno opremljeno stavbno zemljišče, namenjeno poslovnim dejavnostim, parc. št.
parc. št. 375/320 gozd v izmeri 1038 m2
k.o. Dol. Logatec.
Izklicna cena komunalno opremljenega
zemljišča je 13,300.000 SIT.
4. Predmet prodaje je nezazidano, komunalno opremljeno, stavbno zemljišče, namenjeno poslovnim dejavnostim, parc. št.
399/1 pašnik v izmeri 1177 m2 in neplodno
v izmeri 2449 m2, parc. št. 403/1 pašnik v
izmeri 1574 m2 in del parc. št. 400/2 gozd
v izmeri ca. 2300 m2, k.o. Blekova vas.
Izklicna cena komunalno opremljenega
zemljišča je 69,900.000 SIT.
5. Predmet prodaje je komunalno
opremljeno nezazidano stavbno zemljišče,
namenjeno poslovnim dejavnostim, parc. št.
1180/1 njiva v izmeri 3091 m2, k.o. Blekova vas. Po delu parcele poteka plinovod,
zato na delu zemljišča gradnja ni možna.
Izklicna cena komunalno opremljenega
zemljišča je 11,000.000 SIT.
Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano-kupljeno,
kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali;
b) pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom v osmih dneh po končani izbiri;
c) ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente:
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– ime oziroma firmo kupca, točen naslov in opis njegove dejavnosti;
– ponujeno ceno;
– izpisek iz sodnega oziroma drugega
registra za pravno osebo, ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– način in rok plačila ter način zavarovanja plačila;
– dokazilo o plačani varščini.
7. Pogoji za sodelovanje in postopek
prodaje na javnem razpisu: na razpisu lahko
sodelujejo domače pravne in fizične osebe,
ki plačajo varščino v višini 10% od izklicne
cene na podračun št. 01264 –
0100001228, odprt pri Upravi za javna plačila Republike Slovenije.
Najboljšemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnje-

Zap.
št.

Naziv upnika, katerega
terjatev je predmet prodaje

1

Žvikart Marjan s.p.
Slovenj Gradec
Begovič Mile s.p. Žalec
Dobovičnik Robert s.p.
Trgovina AVTO KVIK Žalec
Jarh Albert s.p. Celje
Lejla sport d.o.o.
Donik Sebastijan, Prevalje
Pirc Renata s.p.
Podbočje, Krško
Trgovska veza Milenca d.o.o.
Dobrna
Čupelič Irena s.p.
Celje
Čupelič Irena s.p.
Žilavec Zvonimir s.p. Trgovina
Egreš, Lendava
AMA d.o.o.-Aleksandra Šelekar
Celje
Beat d.o.o. - STAGOJ Stanislav
Bračič Igor s.p. Velenje
Buni sport - Bojan Miklavčič
Fister Aleš s.p. Celje
Gržina Stanislav s.p. Žalec
Jug Aleksander s.p.
Ravne na Koroškem
Kidrič Gorazd s.p.
Rogaška Slatina
Kovačič Violeta
Kuplen Marija
Kuzman Brigita
Lorenčič Janez s.p., Zg. Kungota
Plintovec 28, Zg. Kungota
Mat d.o.o. Kranj
Gornik Tina
Marolt Miha s.p. Šmartno
ob Paki
Melanšek Almira s.p.
Šoštanj

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Št.

na po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Pisne ponudbe z dokazili je treba oddati
ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do 2. 7. 2003 do 12. ure na naslov:
Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, pod oznako »Javni razpis Nepremičnine – ne odpiraj!«.
Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z
najugodnejšem ali katerimkoli ponudnikom
sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine
iz tega razpisa.
Prodajno pogodbo mora ponudnik skleniti najpozneje v osmih dneh po pozivu k
podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani
ponudnik v osmih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Občine Logatec.

Nominalni znesek
terjatve
83.270,00
550.407,30
111.706,00
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Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine in
drugih obveznosti kupca. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva prodajane nepremičnine (davek, sodne takse) nosi kupec.
Dodatne informacije lahko dobite pri
Občinskem uradu občine Logatec, Tržaška cesta 11, Logatec, ali na tel. 01/7590-618.
Občina Logatec
Ob-96304
Likvidacijska upravitelja objavljava
prodajo
neizterjanih terjatev družbe SM Trade
d.o.o. Šempeter “v likvidaciji”, posamično
ali v paketu po ugodni ceni po preglednici,
navedeni v nadaljevanju te objave.

Oznaka
sodnega spisa
Ig 00/00336
Ig 2000/00645
Ig 2000/00649

595.872,40
545.005,00
1,177.265,00

Ig 2000/01085
Ig 2000/00292

1,050.759,10

Ig 00/00481

2,859.264,00
1,629.988,00

Ig 00/00915
Ig 00/01394

423.758,00

Ig 306/2000

1,004.152,00
1,192.444,00
312.092,00
224.475,00
13,639.661,10
254.544,00

K 178/97
K 4/97
K 130/98

206.009,50
472.245,60
45.350,00
481.344,00
310.070,00
337.046,00
1,163.202,00

1,134.663,40
125.146,00

Ig 1998/00393
Ig 98/00185
Ig 98/03974
Ig 338/96
Ig 337/96

II Pg 73/99
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Zap.
št.

Naziv upnika, katerega
terjatev je predmet prodaje

26

39
40

Navodnik Simon Nasi
Slovenj Gradec
Obrez Miran ml. s.p.
Polzela
OM JUMBO d.o.o. Velenje
POHORJE COMMERCE d.o.o.
Celje
Relly d.o.o. Rogaška Slatina
SM KRANJC Melanšek Rudi
Mozirje
TMP d.o.o. Pokleka Milan
Vovk Milena
Trgovina in bar MILENA s.p.
Zimšek Olga s.p.
Trgovina Sedraž, Laško
PILS d.o.o., Kranj
Urh Zupan
Rogač Marjan s.p.
Matjaž Knez Galicija 20/a, Žalec
Milan Šmigovc, Pernovo 27a, Žalec
Andrej Pečnik, Studence 45, Žalec
Robert Duša, Galicija 34, Žalec
Agent TRADE d.o.o.
Vorančev trg 2
Slovenj Gradec
Melanšek Almira
Slavko Kores

41

Kreatur d.o.o.

42

Cmok Zlatko s.p.
Pečovlje 4a, Štore
Krajšek Saša, Vrečarjeva ul. 6, Žalec
Kveder Anton oziroma njegovi nasledniki
Irena Sedminek, Dobrteša vas
Šempeter
Žehelj Miran s.p., Mariborska 16
Slenica ob Dravi
Tavčar Slavko, sp. Grušovlje 2
Šempeter
Podlesnik Damijan
Podvin 1/b, Polzela
Danica Trnjar
Trošelj in drugi d.n.o.
Dobovičnik Robert, s.p., Šlandrov trg 2
Žalec
Nevenka Lipovšek
Žagar Oto
Alessa d.o.o. Ljubljana
Interconsum d.o.o. Mežica
Grčar Vojko Zagata, Celje
Skupaj

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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Nominalni znesek
terjatve

Oznaka
sodnega spisa

107.035,00

Ig 99/00103

340.641,00
365.806,00
1,994.211,10

Ig 99/00066
Ig 98-00478
I Pg 433/99

232.256,00

Ig 98/00228

729.971,10
436.910,00

I 97/03873

85.604,70
872.684,00
7,745.589,30

Ig 98/1801
I PG 153/97

86.502,00
473.970,00

obresti od zamud
Zamudna sodba
P 257/2000

36.484,70

Ig 2000/00862

125.146,00
152.168,00

II Pg 73/99
III Pg 67/2000
prej 99/00457
Pg 427/99

5,841,30
13.675,00
156.650,30
531.933,30
2,443.357,90

Ig 98/01140
Ig 1998/00827
Ig 2000/01413

639.078,10

I Pg 778/97

226.710,60

Ig 2000/01768

2,386.570,60
320.505,00

I/00/01912
Ig 98/00377

33.568,00
35.338,00

Ig 98/02524
Ig 00/03528

111.706,00
164.179,30
1,909.220,40
125.082,10
149.710,60
11.196,00
52,967.844,80

Ig 2000/00549

Ig 2000/06531
Ig 2000/01085
Ig 2001/00067

Zaiteresirani kupci dobijo natančnejše informacije o posamezni terjatvi z vpogledi v spis na osnovi predhodne najave na GSM
041/361-873.
Likvidacijska upravitelja
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Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-08-21102-287/2001-16 Ob-96199
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Keserović Derviše, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Keserović Derviši, roj. 8. 11. 1958, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani,
Rusjanov trg 8, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-12/03-0604052
Ob-96200
Upravna enota Ptuj, Oddelek za upravne notranje zadeve na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) in pooblastila načelnika
št. 032-4/01-01 z dne 11. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Slana Frančiške, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasno zastopnico stranki Slana
Frančiški, rojeni 13. 1. 1943, s prijavljenim
stalnim prebivališčem Bodkovci 35, se postavi Marta Korže, delavka Upravne enote
Ptuj.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
Št. 188-2003
Ob-96328
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 80/99,
70/00 in 52/02) in po pooblastilu načelnika Upravne enote Murska Sobota št. 0314/2002-0001 z dne 3. 10. 2002, v upravni zadevi uvedbe komasacijskega postopka
Moščanci, po uradni dolžnosti naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika komasacijskima udeležencema, Banfi Ludviku, Amerika in Kardoš Mariji, Amerika, se postavi
Ludvik Novak, župan Občine Puconci.
2. S tem preneha funkcija začasnega
zastopnika Banfi Tanji, Rumičev Breg 48,
Moravske Toplice.
3. Funkcija začasnega zastopnika preneha po končanem komasacijskem postopku oziroma ko se ugotovi prebivališče stran-
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ke ali ko se pojavi stranka sama, njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec.
4. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 321-1/2003-0401
Ob-96329
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in po pooblastilu načelnika Upravne enote Murska Sobota št. 031-4/2002-0001 z dne 3. 10.
2002, v upravni zadevi uvedbe komasacijskega postopka Moščanci, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika komasacijski udeleženki, Banfi Nataši, Moravske Toplice, se postavi Ludvik Novak, župan Občine Puconci.
2. Funkcija začasnega zastopnika preneha po končanem komasacijskem postopku oziroma ko se ugotovi prebivališče
stranke ali ko se pojavi stranka sama, njen
zakoniti zastopnik ali pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 209-36/02
Ob-96358
Republika Slovenija, Upravna enota Litija na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02) v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča za Virant Borisa, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Virant Borisu, roj. 17. 7. 1968, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Grbinska
cesta 32, Litija, se postavi Marija Ljubi,
delavka Upravne enote Litija.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-08-21102-584/2001-13 Ob-96487

Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Hočevar Darkota, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep
1. Za začasnega zastopnika stranki Hočevar Darkotu, roj. 11. 12. 1952, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Potrčeva ulica 4, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 026-10/2003-13-1308
Ob-96219
Pravila Sindikata SVIZ Osnovne šole
Blaža Arniča Luče, s sedežem v Lučah
77, ki so bila sprejeta na ustanovnem zboru, dne 6. 2. 2003, se hranijo pri Upravni
enoti Mozirje, z dne 25. 3. 2003, pod zaporedno številko 33.
Št. 026-11/2003-13-1308
Ob-96220
Pravila Sindikata ZSSS Osnovne šole
Blaža Arniča Luče, s sedežem v Lučah
77, ki so bila pri Upravni enoti Mozirje vpisana pod zaporedno številko 24, se z dne
25. 3. 2003 izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov.
Št. 029-3/2003
Ob-96218
Pravila Sindikata podjetja Videm Papir, Tovarniška 18, Krško, ki so bila z
odločbo št. 5-013-7/94, z dne 25. 4. 1994,
vzeta v hrambo pri Občini Krško, vpisana v
evidenco pod zap. št. 52, z matično številko 5965926, se vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 022-1/2003-521
Ob-96300
1. Sklep o spremembi statuta glede imena sindiakta SVIZ, sprejeta na izvršnem
odboru sindikata z dne 12. 5. 2003, se
hranijo v Upravni enoti Pesnica.
2. Spremembe se vodijo v evidenci statutov pod zaporedno številko 9 z dne 26. 11.
1993 pri Upravni enoti Pesnica.
3. Matična številka (identifikacijska) JVIZ
OŠ Kungota je 1566741.
4. Upravna enota Pesnica ugotavlja, da
gre v konkretnem primeru za spremembo
imena javnega zavoda.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-96317
Ime medija: Studio D Novo mesto.
Firma in sedež izdajatelja: Studio D Regionalna radijska postaja Dolenjske in Bele krajine, d.d. Seidlova 29, 8000 Novo mesto.
Uprava Studia D: Uroš Dular.
Člani nadzornega sveta: Marjanca Kavšek, Lojze Bojanc, Željko Miklič.
Fizične in pravne osebe, ki imajo v lasti
več kot 5% kapitala: Max invest Ljubljana,
Uroš Dular, Novo mesto; Slovenska odškodninska družba d.d. Ljubljana; Salomon,
d.o.o. Ljubljana; Josip Vidic Ljubljana.
Ob-96359
Ime javnega glasila: Radio Polzela.
Izdajatelj: Studio Jaka-Matjaž Jeršič s.p.,
Polzela 131, 3313 Polzela.
Naslov: Polzela 131, 3313 Polzela.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja

Stran
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Lastništvo: 100% lastništvo: Studio Jaka
– Matjaž Jeršič s.p., Polzela 131, 3313 Polzela.
Ob-96493
Ime medija: Radio Krka.
Izdajatelj medija: Radio Krka Novo mesto, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.
Lastnik z več kot 5% kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Pirš Aleksander, Slavka Gruma 80, 8000 Novo mesto.
Zakoniti zastopnik izdajatelja in direktor
družbe: Pirš Aleksander.

Objave
gospodarskih družb
Ob-96449
Na podlagi določil prvega in drugega
odstavka 516. člena ZGD upravi prevzemne družbe SGP Kograd beton IGEM d.o.o.,
Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu in prevzete družbe SGP Kograd IGEM
Prodajni center d.o.o., Selovec 83, 2373
Šentjanž pri Dravogradu, objavljata obvestilo, da je bil dne 16. 6. 2003 registrskemu sodišču v Slovenj Gradcu predložen
predlog
pogodbe o pripojitvi
prevzete družbe SGP Kograd IGEM,
Prodajni center d.o.o., k prevzemni družbi
SGP Kograd beton IGEM d.o.o.
O sprejemu sklepa o soglasju za pripojitev prevzete družbe SGP Kograd IGEM,
Prodajni center d.o.o. k prevzemni družbi
SGP Kograd beton IGEM d.o.o., bo odločala skupščina prevzete in prevzemne družbe po izpolnitvi obveznosti iz prvega in drugega odstavka 516. člena ZGD.
Celotno skupščinsko gradivo v skladu s
prvim in drugim odstavkom 516. člena ZGD
za skupščini družb SGP Kograd IGEM, Prodajni center d.o.o. in SGP Kograd beton
IGEM d.o.o., je družbenikom obeh družb
na vpogled vsak delovni dan med 8. in
14. uro v tajništvu, na sedežu obeh družb v
času od dneva predložitve predloga pogodbe o pripojitvi na sodni register, do dne
18. 7. 2003.
SGP Kograd IGEM,
Prodajni center d.o.o.
in
SGP Kograd beton IGEM d.o.o.
Ob-96469
Prevzemna družba Lafarge Perlmooser,
d.d., Dunajska 9, Ljubljana, vpisana v sodni
register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
številka vložka je 12852000 in prevzeta družba Lafarge Cement d.d. Kolodvorska 5,
Trbovlje, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka vložka je
10098900, v skladu s prvim odstavkom
516. člena ZGD-F, sporočajo delničarjem,
da so dne 13. 6. 2003 Okrožnemu sodišču
v Ljubljani predložile
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pogodbo o pripojitvi,
ki so jo pred tem pregledali nadzorni
sveti vseh družb, ki so udeležene pri nameravani pripojitvi.
Delničarje se posebej opozarja na njihove pravice iz drugega in tretjega odstavka
516. člena ZGD-F, in sicer, da jim je od
20. 6. 2003 dalje na sedežu družb omogočen pregled pogodbe o pripojitvi, letnega
poročila za zadnja tri poslovna leta, oziroma
ustreznega zaključnega poročila, poročila
uprave o pripojitvi, poročila o reviziji pripojitve in poročila nadzornega sveta o pregledu
pripojitve.
Vsakemu delničarju bo na njegovo zahtevo naslednji delovni dan od te objave
izdelan in izročen brezplačen prepis vseh
navedenih listin.
Lafarge Perlmooser, d.d.,
Lafarge Cement d.d.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-96481
Na podlagi 454. člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa edinega družbenika družbe Vital d.o.o., C. Zore
Perello Godina 2, Koper, vpisane v registru
pravnih oseb Okrožnega sodišča v Kopru,
št. vl. 066/10094200, objavlja z dnem
20. 6. 2003
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe Vital d.o.o.
Osnovni kapital družbe Vital d.o.o. Koper, ki znaša po stanju na dan sprejema
tega sklepa 23,000.000 SIT, se zmanjša
za 20,000.000 SIT tako, da po izvršnem
zmanjšanju znaša 3,000.000 SIT.
Direktor družbe Vital d.o.o. Koper, skladno z določbami Zakona o gospodarskih
družbah poziva vse upnike, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Vital d.o.o. Koper
Ob-96488
Poslovodja družbe Epilog d.o.o., s sedežem v Dobrovi (prej: Logina Lagersoft
d.o.o., s sedežem v Ljubljani) sprejemam
sklep:
Osnovni kapital družbe se zmanjša iz
4,293.000 SIT na 2,253.825 SIT. Upnike
pozivam, da se zglasijo v poslovalnici družbe
na Celovški cesti 130 v Ljubljani in se izjavijo
ali soglašajo z zmanjšanjem kapitala.
Epilog d.o.o.

Sklici skupščin
Popravek
Ob-96603
V objavi sklica 7. skupščine družbe ETRA
33 Energetski transformatorji d.d., Šlandrova 10, Ljubljana, objavljeni v Uradnem listu

RS, št. 51 z dne 30. 5. 2003, Ob- 94852,
se v delu objave, ki se nanaša na udeležbo
na skupščini, popravi drugi odstavek, ki pravilno glasi:
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi
do vključno ponedeljka, 30. 6. 2003 in ki
so vpisani v delniško knjigo pri KDD.
ETRA 33 Energetski transformatorji
d.d.
predsednik uprave:
Janez Erjavec
Ob-96203
Uprava družbe Iskra Transmission, d.d.,
Ljubljana, Stegne 11, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembo in dopolnitev dnevnega
reda 6. seje skupščine
družbe Iskra Transmission, d.d.,
Ljubljana,
ki bo v sredo, dne 2. 7. 2003 ob 11. uri
v poslovni stavbi Iskra Sistemi, d.d., Stegne
21, Ljubljana, s spremenjeno 3. točko in
dodano 4. točko dnevnega reda.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednico skupščine se imenuje Lailo Belko, za preštevalki glasov pa Erno Florjanič in Natašo Prijatelj.
Skupščini bo prisostvovala notarka Dušica Berden.
3. Sprejem novega Statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se Statut družbe v predlaganem besedilu.
4. Spremembe Poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: obstoječe besedilo prvega odstavka
6. člena se spremeni tako, da sedaj pravilno glasi: »Skupščino se skliče vsaj mesec
dni pred sejo z objavo v Uradnem listu RS,
lahko pa tudi v dnevnem časopisju ali s pisnim vabilom vsem delničarjem, v katerem
se navede dnevni red ter kraj in čas seje.«.
Spremeni se 10. člen, ki sedaj pravilno
glasi: »Skupščino otvori praviloma glavni direktor družbe. Uprava ugotovi na osnovi
podpisov na listi prisotnosti ali je skupščina
sklepčna. Če skupščina ni sklepčna, se sestane na ponovnem zasedanju, na dan, kot
je določeno v vabilu za skupščino. Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.«.
5. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2002 z revizijskim poročilom in s poročilom nadzornega sveta družbe o sprejemu letnega poročila družbe za poslovno leto 2002 z revizijskim poročilom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2002 z revizijskim poročilom in s poročilom nadzornega sveta družbe o sprejemu letnega poročila družbe za poslovno leto 2002 z revizijskim poročilom.
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6. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina daje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za njuno delo v letu
2002.
7. Potrditev že oblikovanih zakonskih rezerv iz naslova lastninskega preoblikovanja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: potrdijo se že oblikovane zakonske
rezerve iz naslova lastninskega preoblikovanja, in sicer v vrednosti 10% osnovnega
kapitala (41,303.200 SIT).
8. Določitev sejnine od 1. 7. 2003.
Predlog sklepa uprave: sejnina za predsednika nadzornega sveta znaša od 1. 7.
2003 75.000 SIT, za člane nadzornega
sveta pa 50.000 SIT neto.
9. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe za poslovno leto 2003 se
imenuje revizijsko družbo KPMG d.o.o.,
Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo tri dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so
vpisani v delniški knjigi pri KDD, po stanju
na zadnji prijavni dan na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu uprave vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala pol ure kasneje. V tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala družbe.
Iskra Transmission, d.d. Ljubljana
glavni direktor
Marko Boštjančič
Št. 03/2003
Ob-96460
Na podlagi 286/1. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Finira,
d.d., Ljubljana, Železna cesta 18, objavlja
na zahtevo delničarke Gaje Kobav, Ulica k
studencu 4, Medvode
dopolnitev dnevnega reda
1. skupščine delničarjev družbe Finira,
d.d.,
sklicane za torek dne 15. 7. 2003 ob
13. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Železna cesta 18, z naslednjo točko dnevnega
reda:
6. Sklep o umiku delnic z organiziranega trga.
Predlog sklepa: na podlagi drugega do
četrtega odstavka 542. člena Zakona o gospodarskih družbah v zvezi z 54. členom
Zakona o trgu vrednostnih papirjev skupščina sprejme sklep o umiku vseh navadnih
imenskih delnic z organiziranega trga.

Št.

Vsak delničar, ki bo na skupščini ugovarjal proti sklepu o umiku delnic, lahko od
družbe zahteva, da prevzame njegove delnice proti plačilu primerne odškodnine, ki
znaša 400 SIT za delnico. Enako pravico
do denarne odškodnine ima tudi delničar,
ki se skupščine ni udeležil, če mu je bila
protipravno preprečena udeležba na skupščini ali če skupščina ni bila pravilno sklicana ali če predmet odločanja na skupščini ni
bil pravilno objavljen.
Zahteva delničarke se nahaja na sedežu
družbe.
Finira, d.d., Ljubljana
uprava družbe
Ob-95852
Na podlagi 6.5. točke Statuta Unior Kovaške industrije d.d., uprava sklicuje
7. sejo skupščine
družbe Unior d.d.,
ki bo dne 24. 7. 2003 ob 12. uri v Termah Zreče.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev prisotnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se prisotnost na
skupščini in se na predlog uprave izvolijo
delovna telesa skupščine, in sicer:
– predsednik skupščine Uroš Marguč iz
Slovenskih Konjic.
– verifikacijska komisija v sestavi predsednika Polanec Bogdana in dveh preštevalcev glasov Rebernak Marjane in Košir
Matjaža.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Franc
Marguč iz Slovenskih Konjic,
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom 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
preveritvi letnega poročila.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička po letnem obračunu za leto 2002
ter podelitev razrešnice članom uprave in
članom nadzornega sveta.
3.1 Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička po letnem obračunu za leto
2002.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep:
1. Ugotovljeni bilančni dobiček na dan
31. 12. 2002 znaša 3.597,067.061,54 SIT
in se uporabi:
– za izplačilo dividend 171,475.898,62
SIT,
– za udeležbo na dobičku članom nadzornega sveta in članom uprave
12,860.692,40 SIT.
2. O ostanku bilančnega dobička v znesku 3.412,730.470,52 SIT bo odločeno v
naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
3. Dividende in udeležba na dobičku članom nadzornega sveta in uprave se izplača
iz nerazporejenega dobička iz leta 1998.
4. Delničarjem, ki bodo na dan 24. 7.
2003 vpisani v delniško knjigo družbe, pri-
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pada dividenda v višini 73,33 SIT bruto na
delnico in se izplača delničarjem najkasneje do 31. 10. 2003 v gotovini.
5. Zapadlost dividende za leto 2002 je
tri leta od dneva skupščine delničarjev družbe, to je do vključno 24. 7. 2006, ko bo
družba Unior d.d. znesek neizplačane dividende prenesla na nerazporejeni dobiček
in o tem obvestila skupščino delničarjev
družbe.
3.2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2002 in jima podeljuje razrešnico.
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: Skupščina na predlog
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta sprejme v nadaljevanju navedene
spremembe statuta družbe Unior d.d. in čistopis statuta družbe:
V 5. poglavju statuta – nadzorni svet –
se besedilo točke 5.6. ki glasi:
»Člani nadzornega sveta so izvoljeni za
dobo 4 let in so po preteku te dobe lahko
ponovno izvoljeni. Nadzorni svet izmed
svojih članov izvoli predsednika in namestnika. Predsednik sklicuje in vodi seje
nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega
sveta. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave in nadzorni
svet nasproti organom družbe ter tretjim
osebam, razen če za konkretni primer ni z
zakonom ali tem statutom določeno drugače. Predsednik nadzornega sveta je vedno
predstavnik delničarjev spremeni tako, da
glasi:
Člani nadzornega sveta so izvoljeni za
dobo 4 let in so po preteku te dobe lahko
ponovno izvoljeni. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in najmanj 1
namestnika. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega
sveta. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave in nadzorni
svet nasproti organom družbe ter tretjim
osebam, razen če za konkretni primer ni z
zakonom ali tem statutom določeno drugače. Predsednik nadzornega sveta je vedno
predstavnik delničarjev.
V 7. poglavju statuta – letno poročilo in
uporaba bilančnega dobička – se besedilo
točke 7.2., ki glasi:
»Uprava mora sestaviti letno poročilo v
dveh mesecih po koncu poslovnega leta in
ga mora skupaj z revizijskim poročilom nemudoma predložiti nadzornemu svetu. K letnemu poročilu mora uprava priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga
bo predložila skupščini spremeni tako, da
glasi:
Uprava mora sestaviti letno poročilo v 6
mesecih po koncu poslovnega leta in ga
mora skupaj z revizijskim poročilom nemudoma predložiti nadzornemu svetu. K letnemu poročilu mora uprava priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga
bo predložila skupščini.
5. Imenovanje revizijske hiše za leto
2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje predlagana revizijska hiša
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PricewaterhouseCoopers d.o.o., da opravi
revizijo poslovanja družbe za leto 2003.
6. Pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa: uprava ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini družbe, da podeli upravi pooblastilo v skladu z določbo osme alinee prvega odstavka
240. člena Zakona o gospodarskih družbah,
da lahko v obdobju 18 mesecev od dneva
sprejema sklepa na skupščini pridobiva lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala, in sicer za naslednje namene:
– ustvarjanje kapitalskega dobička,
– obrambne mehanizme pred sovražnim
prevzemom,
– koncentracija lastništva pri strateških
lastnikih.
Cena za trgovanje se lahko določa po
preudarku uprave in ob soglasju nadzornega sveta. Najnižja prodajna cena je 3.000
SIT, najvišja pa 9.000 SIT.
Način poslovanja podrobneje določajo
Pravila poslovanja z lastnimi delnicami, ki
jih sprejme nadzorni svet.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z
izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci
morajo pisno pooblastilo dostaviti družbi.
Pooblastilo mora biti ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščino: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi na dan 21. 7. 2003.
Pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine, to je do 21. 7. 2003.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na
skupščino uro pred začetkom seje prijavijo
pred vhodom v dvorano z osebno izkaznico
ali drugim identifikacijskim dokumentom in
s podpisom potrdijo svojo prisotnost na
skupščini ter prevzamejo glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan od 10. do 12. ure na sedežu
družbe v pravni službi.
Predlogi delničarjev: prosimo, da svoje
utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Unior Kovaška industrija d.d.
predsednik uprave:
Gorazd Korošec, univ. dipl. ek.
Ob-96174
Na podlagi 14. člena Statuta Iskra Instrumenti d.d., sklicuje uprava
7. sejo skupščine
družbe Iskra Instrumenti d.d.,
ki bo v sredo 23. 7. 2003 ob 13. uri na
sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
imenuje predsednik skupščine in dva preštevalca, ter potrdi notar.
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2. Sprejem sklepa o uporabi dobička za
leto 2002.
Predlog sklepov:
a) Bilančni dobiček družbe za leto 2002,
v višini 6,881.921,49 SIT ostane nerazdeljen. Odločanje o njegovi uporabi se prenese v naslednje leto.
b) Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2003, se imenuje družba KPMG, d.o.o.,
management, consulting in revizija, Ljubljana.
4. Spremembe Statuta družbe.
Predlog sklepov:
a) Potrdi se uskladitev dejavnosti z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02).
b) Sprejme se nov statut družbe.
Skladno z 286. členom Zakona o gospodarskih družbah je predlagatelj sklepa
pod 3. točko nadzorni svet, predlagatelja
vseh drugih predlaganih sklepov pa sta
uprava in nadzorni svet.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so na dan
oddaje prijave in do konca skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinški depotni družbi, d.d., Ljubljana in ki
osebno, po zastopniku ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred skupščino.
Zastopniki in pooblaščenci delničarjev
morajo ob priglasitvi udeležbe predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.
Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled v tajništvu sedeža
družbe do seje skupščine, vsak delovni dan
med 12. in 14. uro.
Iskra Instrumenti d.d.
uprava
direktor
Srečko Lavrenčič, univ. dipl. ek.
Ob-96201
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške
družbe Avtoservis d.d., Kidričeva ulica 4,
Slovenj Gradec
7. sejo skupščine
delniške družbe Avtoservis d.d.
Seja skupščine bo na sedežu družbe Avtoservis d.d., Kidričeva ulica 4, Slovenj Gradec, dne 22. 7. 2003 ob 17. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine in notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje organe skupščine:
– predsednik: Pavla Krpač,
– preštevalci glasov: Darja Oder, Tadeja
Krajnc,
– skupščini prisostvuje notar Janez Mlakar.
3. Seznanitev z letnim poročilom družbe
Avtoservis d.d. za poslovno leto 2002 in
poročilo nadzornega sveta in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za poslovno leto 2002 skupaj s stališčem

nadzornega sveta do revizijskega poročila
za poslovno leto 2002.
Gradivo: letno poročilo družbe za poslovno leto 2002; poročilo nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe Avtoservis d.d. Slovenj Gradec za poslovno leto 2002, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za poslovno leto 2002, s pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila za poslovno leto 2002 in
potrditvijo letnega poročila za poslovno leto
2002.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2002 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
4.1. Čisti dobiček poslovnega leta 2002
v višini 38,074.399,70 SIT ostane nerazporejen.
4.2. Članom uprave in članom nadzornega sveta se podeli razrešnica za poslovno leto 2002.
5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se
za poslovno leto 2003 imenuje revizijska
družba Revidicom d.o.o. Maribor.
6. Razno.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred
dnem sklicane skupščine v informacijski pisarni na sedežu družbe osebno ali preko
pooblaščenca shranili prijavo udeležbe na
skupščini.
Pooblastilo pooblaščenca mora biti pisno.
Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni na sedežu družbe v Slovenj Gradcu eno uro pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za
glasovanje.
Gradivo je delničarjem na vpogled v
sprejemni pisarni na sedežu družbe Avtoservis d.d., Kidričeva 4, Slovenj Gradec od
dneva sklica do dneva zasedanja, in sicer
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v 7
dneh od dneva objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 18. uri. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Avtoservis d.d. Slovenj Gradec
Vojko Karner, direktor
Ob-96202
Na podlagi 39. člena Statuta družbe Metrel DUS d.d. uprava sklicuje
5. skupščino delničarjev,
ki bo v 21. julija 2003 ob 14.30 na sedežu družbe Ljubljanska cesta 77, Horjul.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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 Andrej
Škrk.
2. Spremembe in dopolnitev statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
(Ur. l. RS, št. 2/02).
b) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta družbe in čistopis Statuta družbe.
3. a) Predložitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah.
Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2002, z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček
za
leto
2002
znaša
203,354.641,63 SIT in se uporabi:
– 16,041.360 SIT za dividende, to je
120 SIT bruto dividende na delnico;
dividende se izplačajo iz dobička za leto
2000 delničarjem, ki so vpisani v delniško
knjigo Metrel DUS d.d. na dan zasedanja
skupščine;
– 93,656.640,81 SIT se razporedi v
druge rezerve iz dobička;
– 93,656.640,82 SIT ostane nerazporejen.
c) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za leto 2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta Metrel DUS d.d. v poslovnem letu
2002, ter upravi in članom nadzornega sveta na podlagi drugega odstavka 282.a člena ZGD podeli razrešnico.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2003 skupščina
imenuje družbo KPMG Slovenija d.o.o.
Lljubljana.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta
Metrel DUS d.d.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: v nadzorni svet Metrel DUS d.d. se imenujejo naslednji člani:
– Petrovčič Lidija,
– Stanovnik Andrej,
– Oblak Stane,
– Vrabl Radovan.
Za namestnike članov nadzornega sveta
pa se izvolita:
– Košir Marko,
– Zdešar Pavel.
6. Imenovanje delniškega odbora.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina imenuje delniški odbor
za štiriletni mandat naslednje delničarje:
– Sonja Malovrh,

Št.

– Janko Mole,
– Bogdan Seliger,
– Lado Horvat.
Skupščina imenuje delniški odbor izmed
10% največjih delničarjev za mandat enega
leta v sestavi:
– Maks Simončič,
– Milan Železnik,
– Bernarda Ahačič Žura,
– Sandi Dobrovoljc.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
vsak delovni dan od 11. do 13. ure v času
od sklica skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo Metrel DUS d.d. in prijavijo
svojo udeležbo na skupščini 3 dni pred sejo.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Metrel DUS d.d.
Stanislav Nagode
direktor
Št. 156
Ob-96204
Na podlagi 67. člena Statuta družbe Igmat, Inštitut za gradbene materiale d.d., Polje 351 C, 1260 Ljubljana – Polje, uprava
sklicuje
6. skupščino delničarjev
družbe Igmat d.d. Ljubljana,
ki bo v torek, 22. julija 2003 ob 16. uri v
prostorih Igmat d.d., Polje 351C, 1260
Ljubljana – Polje.
Dnevni red:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov.
2. Sprememba članstva v nadzornem
svetu.
Predlog sklepa: zaradi zamenjave uprave družbe skupščina z dnem 15. 10. 2003
v skladu z 58. členom Statuta družbe odpokliče člana nadzornega sveta Janeza Prosena in namesto njega izvoli za obdobje do
22. 7. 2006 mag. Alojza Severja.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
sklep o delitvi bilančnega dobička, ki glasi:
– višina bilančnega dobička na dan
31. 12. 2002 znaša 299,238.861,87 SIT,
– o dobičku iz let 1999, 2000, 2001 in
2002 bo skupščina odločala v naslednjih
letih,
– preostanek dobička iz leta 1997 ter
dobiček iz leta 1998 se razdeli za dividende in nagrade upravi, delavcem s posebnimi pooblastili in članom nadzornega sveta,
kot sledi:
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– za dividende 30,925.400 SIT, kar
znaša 550 SIT/bruto na delnico,
– nagrado upravi bruto 800.000 SIT,
– za nagrado šestim zaposlenim s posebnimi pooblastili skupno 1,140.756 SIT,
– za nagrado predsedniku nadzornega sveta bruto 250.000 SIT,
– za nagrado članoma nadzornega
sveta skupno bruto 380.000 SIT.
Dividende in nagrade bodo izplačane do
konca novembra 2003.
4. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico direktorju družbe in članom nadzornega sveta družbe za leto 2002 ter njihovo
delo v poslovnem letu 2002 potrdi in odobri.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo
udeležbo upravi družbe. Prijave mora uprava družbe prejeti najkasneje do petka, 18. 7.
2003. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti
tudi pisno pooblastilo.
Udeležence prosimo, da pridejo na zasedanje skupščine vsaj pol ure pred začetkom in s podpisom potrdijo svojo udeležbo
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica na zasedanje skupščine.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delavnik
med 8. in 12. uro.
Delničarji lahko svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v sedmih dneh po objavi sklica skupščine priporočeno ali jih vložijo neposredno na sedežu družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti dan ob 17. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Igmat d.d., Ljubljana-Polje
uprava
Ob-96252
V skladu s Statutom družbe in Zakonom
o gospodarskih družbah sklicuje uprava
10. skupščino
družbe Gopek d.d. Nova Gorica,
Prvomajska 37,
ki bo v torek, 22. 7. 2003, ob 15.15, na
sedežu družbe (menza) v Novi Gorici, Prvomajska 37, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ter
predstavitev notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave in nadzornega sveta. Skupščini bo prisostvovala notarka Eva
Lučovnik.
2. Seznanitev s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe in odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in upravi.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu
in upravi družbe.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja za
leto 2003 se imenuje revizorska družba
ABEKO d.o.o. Solkan.
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Na seji lahko glasujejo le tisti delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci (pooblastilo
dati upravi družbe), ki svojo udeležbo potrdijo pri Jež Zdenki ali Prinčič Silvani, najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pisno gradivo je na vpogled na sedežu
družbe pri Jež Zdenki, in sicer vsak delovni
dan med 14. in 15. uro.
Gopek d.d.
uprava družbe
Št. 60
Ob-96301
Na podlagi 32. člena Statuta družbe ŽITO prehrambena industrija d.d,. Ljubljana,
Šmartinska c. 154, uprava družbe vabi delničarje na
8. sejo skupščine
družbe ŽITO prehrambena industrija
d.d., Ljubljana, Šmartinska c. 154,
ki bo v sredo, dne 23. julija 2003 ob
13. uri v dvorani C Gospodarske zbornice
Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Danica Klemenc.
Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posamezni točki dnevnega reda
se izvolita kot preštevalki Maja Germovšek
in Andreja Kopač.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena
notarka Marina Ružič Tratnik.
2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2002 z mnenjem revizorja in
pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom za
poslovno leto 2002 in pisnim poročilom
nadzornega sveta z dne 7. 5. 2003 o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v
preteklem poslovnem letu, ki ga je skladno
z 274.a členom ZGD predložil nadzorni svet
in s katerim obvešča skupščino, da je sprejel letno poročilo za leto 2002.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
1. bilančni
dobiček
v
znesku
3.864,275.878,57 SIT se uporabi tako,
da se:
– 317,231.640 SIT nameni za izplačilo
dividend delničarjem v bruto višini 920 SIT
na delnico,
– preostali del bilančnega dobička v višini 3.547,044.238,57 SIT ostane nerazporejen.
Dividenda pripada vsem delničarjem, ki
bodo na dan 28. 7. 2003 vpisani v delniško
knjigo, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD. Dividende se bodo delničarjem izplačale do 30. 10. 2003.
2. Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta ter jima podeli
razrešnico za delo v poslovnem letu 2002.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za poslovno leto
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2003 se za revizorja imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 111.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda, vključno z besedilom letnega poročila za leto 2002, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe v Ljubljani,
Šmartinska 154, II. nadstropje, vsak delavnik od 10. do 12. ure od 23. 6. 2003 do
22. 7. 2003.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini z uresničevanjem glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo v
tajništvu družbe in so vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru
KDD, na zadnji prijavni dan.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina sestane pol ure kasneje z istim dnevnim redom.
V tem primeru bo skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delnic.
ŽITO prehrambena industrija d.d.
uprava družbe
predsednik
Rudolf Kajtner
Ob-96302
Uprava Informatike, informacijske storitve in inženiring, d.d., Vetrinjska ulica 2,
Maribor, vabi delničarje na
8. sejo skupščine
Informatika, informacijske storitve in
inženiring, d.d.
Uprava sklicuje skupščino dne 22. julija
2003 ob 11. uri na sedežu družbe Vetrinjska ulica 2, Maribor.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Uprava odpre skupščino in ugotovi, ali
je na skupščini zastopanih toliko glasovalnih delnic, da skupščina lahko zaseda.
Uprava obvesti skupščino o notarju, ki piše
zapisnik.
2. Izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Na predlog uprave se izvoli za predsednika skupščine Ivana Pristovnika in za preštevalki glasov Irena Lorencin in Zdenka Zabavnik.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.
4. Seznanitev z dnevnim redom.
Predsednik seznani skupščino z dnevnim redom.
5. Obravnava in odločanje o revidiranem
letnem poročilu za leto 2002 in o pisnem

poročilu nadzornega sveta po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina potrjuje revidirano poročilo o poslovanju za leto 2002 in poročilo o delu
nadzornega sveta v letu 2002.
6. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog uprave in nadzornega sveta: skupščina podeljuje upravi in članom nadzornega
sveta razrešnico za poslovno leto 2002.
7. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.
Predlog nadzornega sveta: skupščina
sprejme sklep o izbiri pooblaščene revizijske družbe v predlaganem besedilu.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in predloženo družbi
vsaj deset dni pred zasedanjem skupščine
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi dne 14. 7. 2003 in ki
pisno prijavo osebno oddajo ali s priporočeno pošto pošljejo družbi deset dni pred
zasedanjem oziroma najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo v tajništvu družbe in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci delničarjev priložijo tudi pooblastilo.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na sedežu družbe na vpogled vsak delovni dan pri Ireni
Lorencin od 10. do 12. ure in pri Valentini
Grad od 10. do 12. ure v poslovnih prostorih v Ljubljani, Hajdrihova 2, do vključno
14. 7. 2003.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda in predloge glede dnevnega reda,
glede katerih žele, da so o njih pravočasno
seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina vnovič sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Informatika, d.d.
uprava družbe
Št. 377
Ob-96311
Na podlagi 7.2. člena Statuta družbe Labod konfekcija Novo mesto d.d. sklicuje
uprava
VII. (sedmo) sejo skupščine
družbe Labod konfekcija Novo mesto
d.d,
ki bo v torek, 22. 7. 2003, ob 12. uri na
sedežu družbe v Novem mestu, Seidlova
cesta 35.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
imenovanje notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Za predsednico skupščine se izvoli Nevena Tea Gorjup ter za preštevalki glasov
Marjana Bukovec in Milena Košiček.
Imenuje se predlagana notarka Marta
Malič iz Novega mesta.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2002 in revidiranih računovodskih izkazov družbe Labod konfekcija
Novo mesto d.d. in konsolidiranih izkazov
družbe, oboje za poslovno leto 2002 in pisnega poročila nadzornega sveta. Razprava o predlogu za razporeditev bilančnega
dobička za poslovno leto 2002 in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa 2.1: bilančni dobiček
družbe, ki na dan 31. 12. 2002 znaša
127,583.095,57 SIT se prenese v poslovno leto 2003 kot preneseni dobiček.
Predlog sklepa 2.2: v skladu z 282.a
členom veljavnega Zakona o gospodarskih
družbah skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2002 in jima podeljuje razrešnico.
3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe in predloženo prečiščeno besedilo
statuta družbe.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2003 imenuje revizijska hiša KPMG d.o.o., Neubergerjeva ulica
30, Ljubljana.
Udeležba in glasovanje na skupščini:
pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
so tri dni pred izvedbo skupščine vpisani v
Centralnem registru KDD oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki in ki pisno prijavijo osebo ali s priporočeno pošiljko dostavijo prijavo družbi najkasneje tri
dni pred skupščino.
Prosimo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom pri sprejemnem osebju in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini ter prevzamejo glasovnice.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v roku 7 dni po objavi sklica
skupščine priporočeno po pošti ali jih vložijo neposredno na sedežu družbe.
Gradivo za skupščino, vključno s spremembami statuta, revidiranim poročilom
družbe in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za leto 2002 in pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a ZGD-F, je
delničarjem na vpogled vsak delavnik od
10. do 12. ure v tajništvu družbe od dneva
sklica in objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Labod konfekcija Novo mesto, d.d.
predsednik uprave
mag. Andrej Kirm

Št.

Ob-96323
Na podlagi statuta delniške družbe Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana, sklicujem
7. skupščino delničarjev,
ki bo dne 21. 7. 2003 ob 13. uri na
sedežu družbe, Hajdrihova 28, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček v skupni višini
147,588.510,78 SIT se uporabi:
1. bilančni dobiček iz leta 1998 v višini 37,000.000 SIT, se uporabi za izplačilo
dividend. Bruto dividenda na delnico znaša
72,14 SIT in pripada imetnikom delnic vpisanih v KDD na dan 23. 7. 2003. Izplačilo
dividend se opravi najkasneje do 31. 12.
2003,
2. bilančni
dobiček
v
višini
110,588.510,78 SIT, se nameni uporabi v
naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
2. Upravi in nadzornemu svetu skupščina podeli razrešnica, s katero se potrdi in
odobri njuno delo v poslovnem letu 2002.
4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: v statutu družbe v poglavju 2 (dva) Dejavnost družbe, se dodajo
naslednje dejavnosti: 73.101 raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja, 73.102 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije,
73.103 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti. Uprava pripravi čistopis statuta.
5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2003 se imenuje revizijska družba DR
CILJ družba za revizijo d.o.o. Ljubljana, Dunajska 106.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci,
ki bodo upravi družbe svojo udeležbo pisno
najavili do vključno 17. 7. 2003 in so na ta
dan vpisani v delniški knjigi pri KDD.
Letno poročilo, poročilo nadzornega
sveta, gradivo za skupščino in predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda so delničarjem na vpogled v Ljubljani, v tajništvu
družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Tam je delničarjem na vpogled tudi besedilo statuta.
Delničarji morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda
pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh po objavi tega sklica.
Prijavljene delničarje, zastopnike in pooblaščence prosimo, da se prijavijo na skupščino najmanj pol ure pred začetkom zasedanja.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja 15 odstotkov osnovnega kapitala
družbe.Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri v
istih prostorih. Skupščina bo v tem primeru
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veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Podjetje za urejanje hudournikov,
d.d.
uprava družbe
Ob-96324
Na podlagi 38. člena Statuta Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri Gorici uprava
družbe sklicuje
7. skupščino
Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri
Gorici, Polje 15,
ki bo v četrtek, 24. 7. 2003 ob 12. uri
na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici,
Polje 15.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev 7. skupščine in izvolitev delovnega telesa skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine je imenovan Robert Žerjal, za preštevalki glasov sta imenovani Nataša Podlipnik
in Karmen Bavčar, za notarska opravila se
potrdi izbrano notarko Evo Lučovnik.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2002 in poročila nadzornega sveta.
Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2002 in poročilom nadzornega
sveta.
3. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička po predlogu uprave in nadzornega
sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Ugotovljeni bilančni dobiček v višini
1.053,824.189,18 SIT se uporabi za:
– izplačilo dividend delničarjem v znesku 201,039.125 SIT, kar znaša bruto 125
SIT na delnico. Dividenda se izplača delničarjem, vpisanim v delniški knjigi na dan
zasedanja skupščine,
– izplačilo udeležbe na dobičku predsedniku in članom nadzornega sveta v skladu
z 32. členom Statuta družbe v bruto znesku
11,848.722,62 SIT,
– izplačilo udeležbe na dobičku predsedniku in članom uprave družbe v skladu s
25. členom Statuta družbe v bruto znesku
9,263.883,60 SIT,
– preostali del bilančnega dobička v višini 831,672.457,80 SIT pa se kot preneseni dobiček prenese v odločanje v naslednje poslovno leto.
Za izplačilo pod prvo, drugo in tretjo alineo točke a) se uporabi nerazporejeni dobiček iz leta 1999. Dividende ter udeležba
na dobičku nadzornemu svetu in upravi se
izplača v roku 60 dni po sprejetju sklepa na
skupščini.
b) Skupščina družbe podeljuje upravi in
nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu
2002.
4. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: spremeni se višina sejnine za člane nadzornega sveta. Od 24. 7.
2003 dalje znaša sejnina za predsednika
nadzornega sveta 90.000 SIT neto, za člane nadzornega sveta pa 60.000 SIT neto.
Sejnine se letno revalorizirajo z rastjo življenjskih stroškov.
5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina družbe imenuje KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana za
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revizorja družbe Iskra Avtoelektrika d.d. za
poslovno leto 2003.
Predlagatelj sklepa pod 5. točko dnevnega reda je nadzorni svet, ostalih sklepov
pa nadzorni svet in uprava skupaj.
Gradivo in predlogi sklepov po navedenem dnevnem redu so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak
delavnik med 9. in 12. uro v službi za splošne zadeve.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in
se hrani na sedežu družbe. Pravico udeležbe na skupščini imajo le delničarji, vpisani v
knjigo delničarjev ter njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo v skladu z 40. členom
statuta družbe prijavili udeležbo na skupščini
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Dvorana bo za udeležence skupščine
odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
Udeležence naprošamo, da prijavijo svojo
udeležbo in prevzamejo glasovalna sredstva
vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja.
Morebitne nasprotne predloge z razumno obrazložitvijo delničarji sporočijo upravi
družbe s priporočeno pošiljko v sedmih
dneh od objave sklica skupščine.
Iskra Avtoelektrika d.d.
Šempeter pri Gorici
Aleš Nemec
predsednik uprave
Ob-96338
Uprava družbe na podlagi 14. in 15. člena Statuta delniške družbe Tanin Sevnica,
Kemična industrija d.d., Hermanova 1, Sevnica, sklicuje
6. redno sejo skupščine
delniške družbe Tanin Sevnica d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 21. 7. 2003, ob
8. uri na sedežu družbe, Hermanova 1, Sevnica, v jedilnici družbe in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red
in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa v naslednji sestavi: za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Simon Jeglič iz Ljubljane, Kersnikova 5.
Za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Ratajc in Tina Šteblaj, obe iz Tanin Sevnica d.d.
Za sestavo notarskega zapisnika skupščine se potrdi notar Alojz Vidic iz Sevnice,
Glavni trg 41.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2002.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2002. Izhajajoč iz potrjenega
letnega poročila bilančni dobiček družbe na
dan 31. 12. 2002 znaša 56,637.733,26
SIT. Celotni bilančni dobiček v znesku
56,637.733,26 SIT ostane nerazporejen
(preneseni dobiček) in bo o njem odločeno
v naslednjih poslovnih letih.
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2002 in jima
podeli razrešnico za poslovno leto 2002.
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3. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom delnic.
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital družbe se zmanjša
iz 168,346.000 SIT na 111,000.000 SIT,
in sicer z umikom skupaj 57.346 lastnih
delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
2. Umik lastnih delnic se izvede v breme oblikovalnih rezerv za lastne delnice ter
revalorizacijskega popravka rezerv za lastne
delnice. Znesek, ki je enak nominalnemu
znesku umaknjenih delnic, se odvede v kapitalske rezerve.
3. Razlog za zmanjšanje osnovnega kapitala je zagotoviti kapitalsko ustreznost s spremembo razmerja med lastniškim in dolžniškim
kapitalom v korist dolžniškega in s tem povečati donosnost lastniškega kapitala.
4. Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic se vpiše v
sodni register. Osnovni kapital je zmanjšan
z dnem vpisa zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register. Uprava izda Klirinško
depotni družbi nalog za izbris umaknjenih
delnic iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev.
5. Skupščina pooblašča nadzorni svet
za uskladitev besedila statuta družbe z izvedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
4. Pridobivanje lastnih delnic na podlagi
pooblastila skupščine.
Predlog sklepa:
1. Skupščina ugotavlja, da bo skupni
nominalni znesek lastnih delnic z začetkom
veljavnosti na tej skupščini sprejetega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala, znašal
8,743.000 SIT oziroma 7,88% osnovnega
kapitala družbe.
2. Po predlogu uprave skupščina pooblašča upravo, da lahko za potrebe preprečitve grozeče škode, obrambe pred nezaželenim prevzemom ter za namene nagrajevanja nadzornega sveta, uprave in zaposlenih, po svojem preudarku kupuje
lastne delnice.
3. Skupni nominalni znesek pridobljenih lastnih delnic ne sme presegati
11,100.000 SIT oziroma 10% osnovnega
kapitala družbe. Uprava sme lastne delnice
kupovati po ceni, ki ni višja od 1.000 SIT za
delnico.
4. Pooblastilo za nakup delnic velja
18 mesecev od sprejema tega sklepa skupščine.
5. Skupščina hkrati pooblašča upravo, da lahko pridobljene lastne delnice kadarkoli umakne brez nadaljnjega sklepa
skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe. Osnovni kapital se zmanjša z vpisom sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register. Skupščina pooblašča
nadzorni svet za uskladitev besedila statuta
družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih
izkazov družbe Tanin Sevnica d.d. za poslovno leto 2003 se imenuje revizijska družba
Iteo Abeceda Podjetje za revizijo in sorodne
storitve d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana.
6. Obravnava sprememb dejavnosti
družbe ter sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa:
a) Sprejme se sklep o spremembi dejavnosti družbe v predloženem besedilu.

b) Sprejme se sklep o spremembi statuta družbe v predloženem besedilu.
Vpogled v gradivo
Letno poročilo za leto 2002, revizorjevo
mnenje, poročilo nadzornega sveta, predlagane spremembe dejavnosti in statuta družbe
ter drugo gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov so delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Tanin Sevnica d.d., Hermonova 1, Sevnica, v tajništvu uprave, vsak delovni
dan med 12. in 13. uro od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
in na njej odločajo delničarji, ki so vpisani v
delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi
na dan 30. 6. 2003 oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na
podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti
pisno in ga shrani družba.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic napovedati upravi družbe pisno vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo v
istem roku poslati tudi pisna pooblastila.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom
skupščine.
Tanin Sevnica d.d.
uprava
Ivan Mirt
Ob-96353
Na podlagi 37. člena statuta družbe SŽ
– Železniško gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d., uprava sklicuje
5. sejo skupščine družbe
SŽ – Železniško gradbeno podjetje,
d.d. Ljubljana, Ob zeleni jami 2,
ki bo dne 29. 7. 2003 ob 13. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Ob zeleni jami 2,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Mateja
Čepon, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Ljudmila Kropec in
Gabrijela Modic.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Škrk, zanj notarski kandidat Blaž Hrovatin.
2. a) Predložitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila (274.a člen Zakona o gospodarskih družbah).
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom za leto 2002 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za leto 2002.
Skupščina podeli razrešnico direktorju
družbe in članom nadzornega sveta družbe
za leto 2002.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina ugoto-
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vi, da 29. 7. 2003 poteče mandat naslednjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev:
1. Franc Hočevar,
2. Igor Hauptman,
3. Leon Kostiov,
4. Boris Zrimc.
Skupščina za novo mandatno obdobje 4
let izvoli naslednje člane nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev:
1. mag. Andrej Godec,
2. Ivan Gosarič,
3. Leon Kostiov,
4. Iztok Puš.
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 Deloitte & Touche revizija d.o.o.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
SŽ Železniško gradbeno
podjetje, d.d. Ljubljana
direktor družbe
Dimitrij Podobnik, univ. dipl. inž. str.
Ob-96363
Na podlagi določila 6.3. točke statuta
družbe Hoteli Piran, turizem in storitve, d.d.
Piran, sklicuje uprava – direktorica družbe
5. sejo skupščine
družbe Hoteli Piran, turizem in storitve,
d.d. Piran,
ki bo v petek, dne 25. 7. 2003 v sali
Piranesi Hotela Piran v Piranu, Stjenkova 1,
s pričetkom ob 11. uri, z dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev.
Predlog sklepa: ugotovi se prisotnost
delničarjev in sklepčnost na skupščini.
Za predsednika skupščine se izvoli Simon Banič.

Št.

Za preštevalca glasov se izvolita Rozalda Rakitovac in Drago Papež.
2. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe, in
sicer ob seznanitvi z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega
sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe Hoteli Piran d.d. v
poslovnem letu 2002.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe Hoteli Piran d.d. za poslovno
leto 2002.
3. Odločanje o povečanju osnovnega
kapitala z denarnimi vložki.
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe v višini
664,080.000 SIT se poveča za največ
308,000.000 SIT na skupno največ
972,080.000 SIT, z izdajo največ 308.000
novih navadnih prosto prenosljivih delnic, ki
se glasijo na prinosnika, z nominalno vrednostjo 1.000 SIT vsaka in po emisijski
vrednosti delnice 1.300 SIT vsaka.
b) Dosedanji delničarji imajo prednostno
pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju
z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Upravičenci do prednostne pravice bodo vsi delničarji, v korist katerih bodo delnice vpisane pri KDD na prvi dan, ko začne
teči rok za vpis novih delnic, ki ga določi
uprava v pozivu delničarjem do vpisa in vplačila delnic.
c) Nove delnice se vplačujejo v denarju.
d) Natančnejše določbe o izdaji delnic:
– Firma in sedež izdajatelja: Hoteli Piran, turizem in storitve d.d., Piran.
– Sedež izdajatelja: Piran, Kidričevo nabrežje 4.
– Vrsta in razred delnic: navadne, prosto prenosljive delnice, ki se glasijo na prinosnika. Vsaka delnica daje njenemu imetniku pravice, določene s tem sklepom skupščine in statutom družbe.
– Lastnosti delnic:
– vse delnice so enakopravne in ne
dajejo imetnikom različnih pravic,
– lastnikom dajejo pravico do udeležbe pri upravljanju družbe v skladu s statutom in veljavnimi predpisi,
– lastnikom dajejo pravico do udeležbe na dobičku (dividenda),
– lastnikom dajejo pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja po
likvidaciji ali stečaju družbe,
– lastnikom dajejo druge pravice, ki
so določene v statutu ali z veljavnimi predpisi.
e) Skupna nominalna vrednost izdaje novih delnic je 308,000.000 SIT.
f) Emisijska vrednost celotne izdaje novih delnic ni enaka nominalni vrednosti izdaje novih delnic in znaša 400,400.000
SIT.
g) Nominalna vrednost ene nove delnice
je 1.000 SIT, emisijska vrednost ene nove
delnice je 1.300 SIT.
h) Odstotek novo izdanih delnic, v primeru vpisa in vplačila celotne emisije novo
izdanih delnic, znaša 31,68% osnovnega
kapitala.
i) Minimalno število delnic, ki morajo biti
vpisane in vplačane, da se šteje, da je izdaja novih delnic uspela, znaša 154.000 del-
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nic, minimalna nominalna vrednost nove izdaje delnic 154,000.000 SIT in minimalna
emisijska vrednost nove izdaje delnic
200,200.000 SIT.
j) Izplačila dividende: dividende na nove
delnice se izplačujejo pod pogoji in na način, določen s tem sklepom, statutom družbe in sklepom skupščine o delitvi dobička.
Novo izdane delnice so upravičene do izplačila dividend tudi iz dobička, ki ga družba ustvari v poslovnem letu 2003.
k) Rok vpisa novih delnic: nove delnice
se vpisujejo v roku 30 dni, ki začne teči z
dnem, ki ga določi uprava v pozivu delničarjem do vpisa in vplačila novih delnic.
l) Način vpisa novih delnic: nove delnice
se vpisujejo s pisno izjavo (vpisnim potrdilom) na sedežu družbe ali po pošti.
m) Način vplačila novih delnic: nove delnice se vplačajo v celoti v denarju na transakcijski račun družbe v roku 14 dni od
izteka roka za vpis delnic.
n) Način oziroma oblika izdaje novih delnic: delnice se izdajo v nematerializirani obliki, na način in po postopku, kot ga določa
ZNVP.
o) Rok za vrnitev plačil v primeru neizdaje delnic: šest mesecev od izteka roka za
vplačilo delnic.
p) Objava izdaje novih delnic: izdaja novih delnic bo objavljena skladno z določbami statuta družbe.
q) Izročitev novih delnic: nove delnice
se izdajo in izročijo z vknjižbo pri KDD skladno s predpisi in pravili KDD.
r) Način razpolaganja z novimi delnicami: delnice so prosto prenosljive v skladu s
statutom družbe in vsakokrat veljavnimi
predpisi.
s) Ta sklep ima naravo statutarnega sklepa. Nadzorni svet je pozvan, da na podlagi
sklepa, po izvedbi povečanja osnovnega kapitala, spremeni in uskladi določbe statuta,
prečiščeno besedilo pa pripravi notar.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v zvezi s podanim odstopom člana nadzornega sveta Gojka Kavčiča, se za člana nadzornega sveta z mandatom do 11. 10. 2004 imenuje Mihaela
Stopar.
5. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina družbe Hoteli Piran d.d. določa višino sejnine za delo v
nadzornem svetu družbe, in sicer:
– za predsednika nadzornega sveta
45.000 SIT neto,
– za člane nadzornega sveta 30.000 SIT
neto.
6. Imenovanje revizorja družbe Hoteli Piran d.d. za leto 2003.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo Hoteli Piran d.d. za leto 2003
se imenuje družba Iteo – Abeceda d.o.o. iz
Ljubljane, Kotnikova 28.
Čas zasedanja skupščine
Skupščina je sklicana za petek, dne
25. 7. 2003 v sali Piranesi Hotela Piran v
Piranu, Stjenkova 1, s pričetkom ob 11. uri.
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za petek, dne 25. 7. 2003 s pričetkom
ob 12. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Stran

3430 / Št. 57-59 / 20. 6. 2003

Sejna dvorana bo odprta uro pred uradnim začetkom seje skupščine.
Pogoji za udeležbo na seji skupščine
Pete seje skupščine družbe Hoteli Piran
d.d. se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice družbe vknjižene na
računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri
Klirinško depotni družbi d.d., zakoniti zastopniki oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Glasovnice za odločanje na seji skupščine se bodo delničarjem, zakonitim zastopnikom in pooblaščencem začele deliti ob
predložitvi dokaza o zakonitem zastopanju
delničarja oziroma pisnega pooblastila, uro
pred začetkom seje do ure, ki je določena
za začetek seje skupščine.
Uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini
Dopustno je le, če tisti, ki se želi udeležiti
skupščine (udeleženec: delničar, zastopnik
delničarja, pravne osebe ali pooblaščenec
enega ali več delničarjev), vsaj tri dni pred
zasedanjem skupščine družbi pisno prijavi
svojo udeležbo. Prijava se šteje za pravočasno, če prispe na sedež družbe najmanj tri
dni pred skupščino – to je do 22. 7. 2003.
Pooblastila
Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa firmo in sedež delničarja, ime
in priimek in podpis zakonitega zastopnika
ter ime in priimek pooblaščenca.
Če se daje pooblastilo za mladoletnega
delničarja, mora pooblastilo izpolniti in podpisati zakoniti zastopnik, mati ali oče. V primeru skrbništva je to skrbnik, ob predložitvi
pisne privolitve pristojnega Centra za socialno delo.
Gradiva
Gradiva k posameznim točkam dnevnega reda, vključno z letnim poročilom o poslovanju družbe Hoteli Piran d.d. v poslovnem letu 2002, poročilom revizorja, poročilom nadzornega sveta ter ekonomsko utemeljitvijo dodatne emisije delnic so na
vpogled na upravi družbe v Piranu, Kidričevo nabrežje 4, od dneva sklica skupščine
naprej, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Hoteli Piran, d.d. Piran
uprava družbe
Ob-96364
Na podlagi Statuta delniške družbe Protech, d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5,
2000 Maribor, sklicuje uprava – direktor
družbe
12. redno sejo skupščine
družbe Protech, d.d., Maribor,
ki bo 22. 7. 2003 ob 11. uri na sedežu
družbe, Ulica Vita Kraigherja 5 v Mariboru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog nadzornega sveta
skupščina izvoli predsednika skupščine in
verifikacijsko komisijo.
Seji prisostvuje vabljena notarka Dušica
Kalinger.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2002, poročilom o
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reviziji računovodskih izkazov za leto 2002
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila družbe.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom o poslovanju družbe
v letu 2002, poročilom o reviziji računovodskih izkazov za leto 2002 in poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega
poročila družbe.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta ter na osnovi statuta družbe se bilančni dobiček za leto 2002 v višini
970.884,45 SIT uporabi, kot je predlagano
z gradivom.
Predlog sklepa: upravi – direktorju družbe ter članom nadzornega sveta skupščina
podeljuje razrešnico za njihovo delo v letu
2002.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe Protech, d.d., se za leto 2003 imenuje revizijska hiša Ernst & Young d.o.o.,
Ljubljana.
5. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina sprejme sklep o sejnini, ki pripada
članom nadzornega sveta, in sicer:
– za člane 35.000 SIT,
– za predsednika 45.000 SIT.
O višini nadomestila za delo članov nadzornega sveta bo skupščina odločala po
sprejemu vsakokratnega letnega poročila.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zakoniti zastopniki (pooblastilo mora biti pisno), ki bodo svojo udeležbo prijavili na sedežu družbe najmanj eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Glasovalna pravica se uresničuje glede
na nominalne zneske delnic.
Delničarji imajo v enem tednu po objavi
sklica skupščine pri družbi pravico pisno predlagati dopolnitev dnevnega reda in podati
nove oziroma nasprotne predloge sklepov.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 5, vsak delavnik od 8. do
12. ure od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Protech, d.d., Maribor
direktor družbe
Viktor Lednik
Ob-96365
Na podlagi točke 7.6. Statuta delniške
družbe TUS KO-SI, družba za proizvodnjo
netkanih tkanin d.d., Slovenj Gradec, vabi
uprava družbe delničarje na
sejo skupščine
družbe TUS KO-SI, d.d.,
ki bo 14. 7. 2003 s pričetkom ob 12. uri
v prostorih TUS KO-SI, d.d. Pod gradom
2a, Slovenj Gradec.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep v naslednjem besedilu:

“Imenujejo se organi skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Simon Jeglič,
– za preštevalki glasov se imenujeta Jurjec Branka in Korošec Marta.
Skupščina se seznani, da bo na skupščini prisotna notarka Sonja Kralj.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2002.
Nadzorni svet seznanja skupščino, da je
bilo letno poročilo potrjeno na seji nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep:
»Bilančni dobiček leta 2002 v višini
215,333.677,08 SIT ostane nerazporejen«.
»Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2002 in podeljuje upravi družbe in članom
nadzornega sveta razrešnico za poslovno
leto 2002.«
4. Umik delnic z organiziranega trga.
Predlog sklepa: podjetje TUS KO-SI,
d.d. umika delnice TUKG z organiziranega
trga vrednostnih papirjev.
5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: »za revizorja družbe za
poslovno leto 2003 se imenuje revizijska
hiša Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na seji skupščine pisno najavijo
vsaj 3 dni pred zadsedanjem skupščine
(upoštevane bodo pisne prijave, prispete na
sedež družbe do vključno 11. 7. 2003) in,
ki so na dan 30. 6. 2003 vpisani v delniško
knjigo TUS KO-SI, d.d.
Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled do seje skupščine,
in sicer na sedežu družbe, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 13. uri. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
TUS KO-SI d.d.
uprava družbe
Andrej Uršnik, univ. dipl. inž.
Št. 13/2003
Ob-96366
Na podlagi 7.3. točke statuta Gostinskega podjetja Sevnica, d.d., sklicuje
uprava
7. redno sejo
skupščine delničarjev
ki bo v četrtek, dne 24. 7. 2003 ob 8.
uri na sedežu družbe v Sevnici, Trg svobode 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine-predsednik, preštevalec in notar.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
za člane organov skupščine se izvolijo predlagani kandidati in določi notar.
2. Predstavitev poslovnega poročila za
leto 2002 in pisnega poročila nadzornega
sveta po 274.a členu ZGD.
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Predlog sklepa:skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2002 in pisnim
poročilom nadzornega sveta za poslovno
leto 2002.
3. Razrešitev članov nadzornega sveta in
imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina GPS d.d. z dne, 31. 7.
2003 razreši člana nadzornega sveta Ludvik-a Baloha.
3.2. Skupščina GPS d.d. z dne, 1. 8.
2003 imenuje za mandatno obdobje 4 let,
Nušo-Vidmar Križanič, za članico nadzornega sveta.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Čas zasedanja: skupščina je sklicana za
24. 7. 2003, ob 8. uri. Če na prvem sklicu
ni dosežena sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan, t.j. 24. 7.
2003 ob 9. uri.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane v družbi.
Organizirano zbrana pooblastila morajo biti
izdana po postopku in skladno z vsebino
določil XII. poglavja Zakona o prevzemih.
Na skupščini lahko sodelujejo in uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki svojo udeležbo prijavijo upravi družbe tri dni
pred skupščino.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Sevnici, Trg svobode 1, vsak delovni dan od prvega naslednjega dne od
dneva objave sklica, od 8. do 12. ure.
Vložitev nasprotnih predlogov ali dopolnilnih predlogov
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge ali dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v roku 7 dni, šteto od dne prvega naslednjega delovnega dne od objave sklica, priporočeno po pošti ali neposredno na
sedežu družbe.
Gostinsko podjetje Sevnica d.d.
uprava družbe
nam. direktorja Ludvik Baloh
Ob-96378
Uprava družbe Alpetour d.d. Škofja Loka, Kapucinski trg 8, na podlagi 283. člena
Zakona o gospodarskih družbah ter v skladu z 6.3. členom veljavnega Statuta delniške družbe Alpetour d.d., sklicuje
8. redno skupščino
delniške družbe Alpetour d.d.,
ki bo v ponedeljek, 21. 7. 2003 ob 9.
uri v sejni sobi družbe Alpetour, d.d. Škofja
Loka, Kapucinski trg 8, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: predlog uprave in nadzornega sveta: po ugotovitvi sklepčnosti se
izvoli predsednika skupščine in imenuje
preštevalca glasov. Seji bo prisostvoval notar Vojko Pintar iz Kranja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2002 in s po-
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ročilom nadzornega sveta o sprejemu Letnega poročila družbe za poslovno leto 2002
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2002 in s poročilom nadzornega sveta o
sprejemu Letnega poročila za poslovno leto
2002 ter v skladu z določilom 282. a člena
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2002 in jima za
leto 2002 tudi podeljuje razrešnico.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: na podlagi sprejetega
letnega poročila družbe za leto 2002 se
sprejme predlog o uporabi bilančnega dobička družbe Alpetour, d.d., ki po stanju na
dan 31. 12. 2002 znaša 323,264.000 SIT,
in sicer tako, da se planirani dobiček prenese v leto 2003 kot preneseni dobiček v
višini 323,264.000 SIT.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za
revizijo računovodskih izkazov za leto 2003.
Predlog sklepa: predlog nadzornega
sveta: za revizijo poslovanja družbe Alpetour d.d., se za poslovno leto 2003 imenuje
revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o. iz
Ljubljane.
5. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe Alpetour d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe, ki je sestavni del tega
sklepa.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za uskladitev besedila statuta z veljavno
sprejetimi sklepi skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na skupščini, in sicer najmanj 3 dni pred sklicano
sejo. Prijava mora prispeti na naslov družbe
najkasneje do 18. 7. 2003. Prijavo je mogoče poslati s priporočeno pošto, s telegramom
na naslov družbe ali po telefaksu
04/511-18-10. V prijavi se navede ime in priimek oziroma firmo delničarja, naslov oziroma
sedež delničarja ter število delnic, ki jih ima
delničar. V prijavi se lahko navede tudi ime in
priimek pooblaščenca ter njegov naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko
pošljejo družbi seznam delničarjev, ki jih zastopajo skupaj s predhodno navedenimi podatki. Pisna pooblastila morajo pooblaščenci
predložiti najkasneje ob priglasitvi udeležbe
na zasedanju skupščine družbe.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe Kapucinski trg 8, 4220
Škofja Loka, v tajništvu družbe od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Ponovno zasedanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna (15% zastopanega
osnovnega kapitala), bo ponovna seja skupščine v skladu z določili 6.10. statuta istega
dne ob 9.30 uri v istem prostoru z istim
dnevnim redom.
Alpetour, d.d., Škofja Loka
uprava
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Ob-96382
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 7.3. in 7.4. Statuta delniške družbe Murka, trgovina in storitve, d.d., Lesce, sklicuje uprava
6. sejo skupščine
družbe Murka Lesce, d.d.,
ki bo v torek, 22. julija 2003 ob 13. uri
na sedežu družbe v Lescah, Alpska 45,
sejna dvorana, 2. nadstropje.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsedujočega skupščini izvoli Nikola Šmajgert
in imenuje verifikacijska komisija. Seji prisostvuje vabljeni notar Vojko Pintar iz Kranja.
2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2002 in s poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2002.
Skupščina upravi in nadzornemu svetu
družbe podeli razrešnico za poslovno leto
2002.
3. Sprejem spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta družbe skupščina sprejema predlagano spremembo statuta delniške družbe.
4. Razrešitev in imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepov: skupščina se seznani
z odstopno izjavo predsednika nadzornega
sveta Darka Peneziča z dne 8. 6. 2003.
Za mandatno obdobje štirih let skupščina od 1. 9. 2003 dalje imenuje novega člana nadzornega sveta na osnovi predloga
nadzornega sveta.
Skupščina se seznani z imenovanjem nove članice, predstavnice delavcev v nadzornem svetu družbe.
Dosedanji člani nadzornega sveta nadaljujejo svoje delo do poteka obdobja za katerega so bili imenovani.
5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2003 imenuje revizijska hiša
ITEO-Abeceda, d.o.o. Ljubljana.
V primerih organiziranega zbiranja pooblastil mora biti pooblastilo sestavljeno skladno z Zakonom o prevzemih.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so vpisani v delniški knjigi družbe, njihovi
pooblaščenci in zastopniki. Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini je, da se delničarji najmanj tri dni
pred skupščino prijavijo pri družbi.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami, ki jih delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci prevzamejo ob prijavi
udeležbe ob prihodu na skupščino, vsaj pol
ure pred zasedanjem skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so na njej
prisotni delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki predstavljajo 15% vseh glasov.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
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sklepčna, bo zasedanje skupščine eno uro
za prvim sklicem z istim dnevnim redom.
Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
utemeljene in obrazložene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Gradivo za skupščino – revidirano letno
poročilo za poslovno leto 2002, poročilo
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2002 in predlog spremembe statuta delniške družbe Murka Lesce, d.d. – je na vpogled delničarjem na
sedežu družbe, vsak dan od 12. do 14. ure
od dneva objave sklica, do seje skupščine.
Murka Lesce, d.d.
uprava družbe
Simeon Špruk, univ. dipl. ek.
Ob-96401
Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d.,
Ljubljana ter Zakona o trgu vrednostnih papirjev obveščamo, da v skladu z 283. členom Zakona o gospodarskih družbah in na
podlagi 7.3. točke statuta GPG d.d. Emonska 8, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
skupščino delničarjev
Gradbenega podjetja Grosuplje d.d.,
ki bo dne 21. 7. 2003 ob 13. uri v sejni
sobi GPG d.d., Emonska 8, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Izvolijo se delovna telesa skupščine po
predlogu uprave.
Ugotovi se prisotnost notarja Andreja
Škrka.
2. a) Predložitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2002 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico predsedniku uprave družbe in članom
nadzornega sveta družbe za leto 2002.
3. Ustanovitev in dokapitalizacija družbe
GPG Naložbe d.o.o.
Predlog sklepa: skupščina se seznani in
soglaša z ustanovitvijo in dokapitalizacijo
družbe GPG Naložbe d.o.o.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev z dne 27. 2.
2002.
Predlog sklepa: skupščina potrdi sklep
o izvolitvi članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev z dne 27. 2. 2002.
5. Seznanitev skupščine s ponujenim
odstopom vseh članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
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nila s ponujenim odstopom vseh članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: skupščina za člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev izvoli Darka Šifrerja in Marka Mikuža za dobo
štirih let, Danijela Viljevca pa za čas do vpisa spremembe statuta o zmanjšanju števila
članov nadzornega sveta na tri v sodni register.
7. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe in čistopis
statuta družbe.
8. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2003 se imenuje Ernst
& Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1001
Ljubljana.
Pravico do udeležbe na seji in glasovanja imajo delničarji in njihovi pooblaščenci,
ki bodo najkasneje tri dni pred skupščino
družbi pisno prijavili svojo udeležbo. Pooblaščenci, ki bodo uresničevali glasovalne
pravice v imenu delničarjev, morajo upravi
ob prijavi predložiti pisna pooblastila delničarjev.
Glasovanje je javno. Vsaka delnica ima
1 glas. Skupščina odloča z večino oddanih
glasov.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda, poročilo nadzornega sveta, predlagane spremembe statuta in letno poročilo so
na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe v tajništvu predsednika uprave v
Ljubljani, Emonska 8, in sicer vsak delovni
dan od 11. do 13. ure.
Predsednik uprave GPG d.d.
Marino Samardžija
Ob-96406
Na podlagi 26. člena statuta družbe, sklicujem
9. sejo skupščine
družbe Sanolabor, d.d.,
ki bo 21. julija 2003, ob 14. uri, v sejni
sobi na Leskoškovi 4 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsednika skupščine Jožeta Bajuka in preštevalki glasov Ano Goršič in Matejo Mlakar ter imenuje notarko
Nado Kumar za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
2. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2002 in pisnim poročilom nadzornega sveta.
b) Ugotovljeni bilančni dobiček za leto
2002 v vrednosti 632,310.045,84 SIT se
uporabi za:

– izplačilo dividend delničarjem v vrednosti 49,006.800 SIT. Za izplačilo se uporabi dobiček iz leta 1995 in 1996. Bruto
dividenda na delnico znaša 1.800 SIT. Do
dividende so upravičeni vsi delničarji, ki so
vpisani v delniško knjigo družbe na dan
izvedbe skupščine. Dividende se izplačajo
najkasneje v 60 dneh od dneva skupščine,
– za ostale namene, po določilih prvega odstavka 17. člena statuta, v vrednosti
20,849.874 SIT,
– preostanek bilančnega dobička v višini 562,453.371,84 SIT se ne razdeli in
se odločanje o njegovi uporabi prenese v
naslednje leto.
c) Skupščina podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu, s katero potrdi in
odobri delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2002.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ker dosedanjim članom
nadzornega sveta: Sonji Batistič, Mileni
Gorjup, Eli Sušnik in Tonetu Zorcu poteče
mandat 1. 12. 2003, se za nove člane,
predstavnike delničarjev, z dnem 2. 12.
2003 za štiriletno mandatno obdobje imenuje:
– Sonja Batistič,
– Veljko Gobec,
– Ela Sušnik,
– Tone Zorc.
Skupščina se seznani s članoma nadzornega sveta, ki bosta zastopala delavce
v štiriletnem mandatnem obdobju od 2. 12.
2003 dalje:
– Franka Piskar,
– Vilma Torkar.
4. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizorja računovodskih izkazov za leto 2003 imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje
in poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana.
Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
na dan 17. 7. 2003. Glasovalno pravico
lahko uresničujejo le tisti delničarji, njihovi
zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo družbi pisno najavili svojo udeležbo na
skupščini. Pooblaščenci morajo priložiti tudi pisno pooblastilo. Prijava je pravočasna,
če na sedež družbe prispe do vključno
17. 7. 2003.
Pri evidentiranju prisotnosti fizične osebe dokažejo svojo identiteto z osebnim dokumentom, pravne osebe pa z izpisom iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
meseca dni. Delničar lahko glasuje osebno, po pooblaščencu ali zastopniku, na
podlagi glasovalnega lističa, ki ga prejme
ob vstopu na skupščino.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom uprave in
poročilom nadzornega sveta je na vpogled
v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro od objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 15. uri, v istem prostoru, ne glede
na sklepčnost.
Sanolabor, d.d.,
direktor družbe
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Ob-96428
V skladu s Statutom delniške družbe in
Zakonom o gospodarskih družbah sklicuje
uprava družbe
7. skupščino delniške družbe
Jelovica, lesna industrija, d.d.,
Kidričeva 58, 4220 Škofja Loka,
ki bo v torek, 22. 7. 2002 ob 12. uri na
sedežu družbe Kidričeva 58, Škofja Loka.
Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2002, revizijskim poročilom in
poročilom nadzornega sveta ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
4. Spremembe statuta družbe.
5. Sprejem novega poslovnika skupščine.
6. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlogi sklepov:
Sklep k 1. točki: izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave in nadzornega
sveta in potrdi se notarka Erika Braniselj iz
Škofje Loke.
Sklep k 2. točki: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2002, revizijskim
poročilom in poročilom nadzornega sveta.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu.
Sklep k 3. točki: za revizorja za poslovno leto 2003 se imenuje KPMG Slovenija
d.o.o.
Sklep k 4. točki: sprejme se spremembe statuta družbe v skladu s predlogom
uprave in nadzornega sveta družbe, objavljenim v gradivu skupščine. Pooblašča se
upravo in notarja za izdelavo in potrditev
prečiščenega besedila.
Sklep k 5. točki: sprejme se poslovnik
skupščine po predlogu uprave in nadzornega sveta, objavljenim v gradivu skupščine.
Sklep k 6. točki: predsedniku nadzornega sveta pripada sejnina v višini 60.000
SIT, članom pa v višini 45.000 SIT, preračunano v EUR.
Pogoji udeležbe in distribucija gradiva
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled pri upravi družbe Jelovica d.d., v
tajništvu pri Tini Masnec vsak delavnik od
12. do 14. ure. Tam je dostopno tudi letno
poročilo za poslovno leto 2002, revizijsko
poročilo, poročilo nadzornega sveta in spremembe statuta družbe.
Nasprotne predloge morajo delničarji
predložiti pisno in z obrazložitvijo v 7 dneh
po objavi sklica skupščine na naslov družbe s pripisom “nasprotni predlog za skupščino”.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci
delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo
pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi
d.d. Ljubljana najmanj 10 dni pred skupščino, o čemer potrdilo (izpisek) pridobi družba in se deponira pri družbi, in ki najmanj 3
dni pred skupščino prijavijo svojo udeležbo
na naslov družbe s pripisom “udeležba za
skupščino”.
Udeležence iz tehničnih razlogov pozivamo, da pridejo ter svoj prihod na skupščino potrdijo vsaj 15 minut pred začetkom
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skupščine pri vhodu v prostor, kjer bo skupščina.
Pooblastila pooblaščencev in zastopnikov delničarjev morajo biti pisna.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno, z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo ob prihodu.
Jelovica, d.d. Škofja Loka
uprava
Bojan Starman, univ. dipl. ek.
Ob-96430
Uprava delniške družbe Medex international d.d., Ljubljana, na podlagi 15. in
16. člena Statuta družbe, sklicuje
9. redno skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 24. julija 2003 ob 14. uri
na sedežu družbe.
I. Dnevni red in predlogi sklepov.
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) bilančni dobiček na dan 31. 12. 2002
v višini 398,310.237,95 SIT ostane neuporabljen in se odločanje o njegovi uporabi
prenese v naslednje leto.
b) skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: skupščina za revizorja
družbe za leto 2003 imenuje podjetje za
ekonomske, revizijske in svetovalne storitve
Texima – Konta, d.o.o.
II. Vpogled v gradiva
Gradiva za skupščino s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom
in poročilom nadzornega sveta je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan od 11. do 13. ure, v času od
dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja skupščine.
III. Pogoji udeležbe
Udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo.
IV. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 14. uro. Če do
tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne v istih prostorih ob 14.30 ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Uprava Medex international, d.d.
Ob-96431
Na podlagi 19. člena statuta Pomurke
mesne industrije d.d., Murska Sobota, Panonska 11, uprava družbe sklicuje
6. redno sejo skupščine
družbe Pomurka mesna industrija d.d.,
Murska Sobota, Panonska 11,
ki bo dne 25. 7. 2003 ob 11. uri v prostorih družbe v Murski Soboti, Panonska 11.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev seje in predhodna ugotovitev sklepčnosti.
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2. Izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Boris Štefanec, za preštevalca glasov pa Vida Zver.
Seji prisostvuje vabljeni notar mag. Andrej Rošker, ki bo sestavil notarski zapisnik
skupščine.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe z dne 27. 5.
2003, ki se nanaša na preveritev letnega
poročila družbe Pomurka mesna industrija
d.d., Murska Sobota za leto 2002.
4. Sklepanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi družbe in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremenjeno besedilo statuta.
Prijava udeležbe na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na dan 22. 7. 2003 – tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo
družbi tako, da jo le-ta sprejme najkasneje
3 dni pred sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred njenim začetkom. Ob prihodu se prijavi z osebno izkaznico ali z drugim dokumentom identifikacije
in prevzamejo glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan v tajništvu na sedežu družbe v Murski Soboti, Panonska 11.
Predlog delničarjev
Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo
upravi utemeljene nasprotne predloge in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro kasneje istega dne v istih prostorih. Skupščina bo v takem primeru odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Pomurka mesna industrija d.d.,
Murska Sobota
predsednik uprave
Milan Koren, univ. dipl. ek.
Ob-96463
Direktor družbe Imgrad Ljutomer, d.d.,
Babinska c. 5, Ljutomer, na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe sklicuje
skupščino
družbe Imgrad Ljutomer d.d.
Skupščina bo v sredo 23. 7. 2003 ob
11. uri v poslovnih prostorih družbe na Babinski cesti 5 v Ljutomeru.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika ter dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli za predsednika skupščine Kristijana Kontarščaka in za preštevalki glasov Blanko Horvat in Jerebič Marico.
Skupščina se seznani, da bo zapisnik o
delu skupščine vodil notar mag. Andrej Rošker.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2002 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: v skladu z 282.a členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina podeli direktorju družbe in nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2002.
3. Spremembe statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme spremembe Statuta v predloženem besedilu.
4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje revizijsko družbo Iteo Abeceda d.o.o., Ljubljana, za revizorja družbe za
leto 2003.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pogoji za udeležbo
Delničar ali njegov pooblaščenec se lahko udeleži seje skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če svojo udeležbo pisno
prijavi družbi najmanj tri dni pred skupščino.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in
ostane deponirano na sedežu družbe.
Gradivo
Letno poročilo, poročilo nadzornega
sveta in poročilo revizorja je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak
delovni dan med 9. in 14. uro.
Imgrad Ljutomer d.d.
direktor
Rajko Žužek
Ob-96464
Na podlagi 26. člena Statuta delniške
družbe Iskra Sistemi, Avtomatizacija procesov, d.d., Stegne 21, Ljubljana, sklicuje
uprava družbe
7. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Sistemi, d.d.,
ki bo v torek 22. 7. 2003, ob 12. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Stegne 21, (sejna soba v IV. nadstropju poslovne sobe Iskra
Sistemi, d.d.).
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in preštevalko glasov po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro
Košak iz Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2002
in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2002 ter po-
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delitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2002.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe za poslovno leto 2002, revizijskim poročilom in s
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2002.
2. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se ugotovljeni bilančni dobiček za leto
2002 v višini 17,719.596,25 SIT uporabi
za oblikovanje zakonsko predpisanih rezerv.
3. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2002.
3. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina družbe imenuje na predlog nadzornega sveta družbo
KPMG Slovenija, d.o.o. iz Ljubljane, za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2003.
4. Določitev višine sejnine članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina družbe določi po predlogu uprave višino sejnine članom nadzornega sveta v neto znesku, in
sicer za predsednika 82.000 SIT in za člana 55.000 SIT.
5. Uskladitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: dejavnosti družbe se po
predlogu uprave in nadzornega sveta uskladi z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02).
6. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
predlog uprave in nadzornega sveta predlagano besedilo statuta družbe, ki v celoti
nadomesti prejšnje besedilo statuta z dne
8. 7. 2002 in je sestavni del tega sklepa.
Udeležba na skupščini družbe:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le tisti
delničarji, ki bodo na dan 18. 7. 2003 vpisani v register pri Centralni klirinško depotni
družbi, d.d., Ljubljana.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti
pisno najpozneje 3 dni pred sejo skupščine
na naslov družbe, pooblaščenci pa morajo
v istem roku na sedežu družbe poleg prijave deponirati pooblastila. Družba bo upoštevala pisne prijave, ki bodo prispele do
18. 7. 2003, oziroma bodo tega dne poslane s priporočeno pošiljko.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino uro pred začetkom seje prijavijo predstavniku družbe na kraju, kjer bo
seja, ter s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
Gradivo
Popolno gradivo s predlogi sklepov za
skupščino je delničarjem na voljo v tajništvu
glavnega direktorja na sedežu družbe vsak
delovni dan od 10. do 12. ure, od dneva
objave sklica do dneva zasedanja skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazložitvijo, na sedež družbe v sedmih dneh od
dneva objave sklica.
Iskra Sistemi, d.d.
glavni direktor
Aleš Tavčar, univ. dipl. inž.
Ob-96465
Na podlagi drugega odstavka 26. člena
Statuta družbe Akripol d.d., sklicuje uprava
VIII. (osmo) sejo skupščine
družbe Akripol, d.d,
ki bo v četrtek, dne 24. 7. 2003, ob
8. uri, v sejni sobi, na sedežu družbe v Trebnjem, Prijateljeva cesta 11.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
imenovanje notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Mojca Gorišek ter za preštevalki glasov Karolina Duh in Alenka Gorenčič.
Imenuje se predlagana notarka Marta
Malič iz Novega mesta.
2. Sprejem poročila uprave o poslovanju v letu 2002 z revizorskim poročilom in
pisnega poročila nadzornega sklepa o preveritvi letnega poročila ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice.
Predlog sklepa:
2.1. Sprejme se letno poročilo družbe
za leto 2002 z revidiranim poročilom za leto
2002 in se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila,
ki je priloga k temu sklepu.
2.2. Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček na dan 31. 12. 2002, 203,103.000
SIT.
Uprava predlaga skupščini, da se bilančni dobiček za leto 2002 uporabi za naslednje namene, in sicer:
– za izplačilo dividend delničarjem v znesku 170 SIT bruto na delnico,
– prenos v preneseni dobiček v znesku
171,312.490 SIT, o uporabi katerega bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002 in s tem potrdi njihovo uspešno
delo.
Upravičenci do dividende so vsi lastniki
delnic, ki so vpisani v centralnem registru
KDD na dan zasedanja skupščine. Dividenda se izplača v roku 60 dni po zasedanju
skupščine. Vir za izplačilo dividende je čisti
dobiček iz leta 1998 v višini 27,700.140,97
SIT, za razliko do popolnega izplačila dividende pa čisti dobiček iz leta 2000.
3. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2003 imenuje
revizijska hiša IN Revizija, d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino, vključno z revidiranim poročilom za leto 2002 in pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a ZGD-F,
je delničarjem na vpogled vsak delavnik od
10. do 12. ure v tajništvu družbe, od dneva
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sklica in objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v roku 7 dni po objavi sklica
skupščine, priporočeno po pošti ali jih vložijo neposredno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so vpisani v Centralnem registru KDD
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, če so svojo udeležbo najavili družbi s priporočeno pošiljko ali osebno na
sedežu družbe, najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi predložiti tudi pisna
pooblastila delničarja.
Prosimo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pred začetkom seje prijavijo z
osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim
dokumentom pri sprejemnem osebju in s
podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo glasovnice.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 24. 7.
2003 ob 9. uri v istih prostorih. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Akripol, d.d.
direktor
Robert Krvavica
Ob-96466
Na podlagi 8. člena Statuta družbe Kompas d.d. uprava družbe sklicuje
skupščino delničarjev
delniške družbe Kompas d.d.,
ki bo v ponedeljek, 21. julija 2003 ob
12. uri v Grand hotelu Union, Ljubljana (salon Orhideja, Miklošičeva 3).
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika in dva
preštevalca glasov se izvolijo osebe po predlogu uprave oziroma delničarjev na skupščini.
Skupščini prisostvuje notarka Nada Kumar.
2. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne 19. 6. 2003 o
sprejemu letnega poročila za leto 2002.
2. Na podlagi sprejetega letnega poročila se bilančni dobiček družbe uporabi takole:
a) višina bilančnega dobička po stanju
na
dan
31. 12.
2002
znaša
289,981.717,97 SIT in se uporabi za druge
rezerve iz dobička;
b) upravi in nadzornemu svetu se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2002.
3. Volitve članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata
članov nadzornega sveta, ki predstavljajo
delničarje, se z mandatom od 31. 8. 2003
po predlogu nadzornega sveta izvolijo 3 člani, ki predstavljajo delničarje:

Št.

– Bernard Coursat, ,
– mag. Anton Mohorič,
– Vito Osojnik, dipl. ek.
4. Nadomestila za opravljanje funkcije
članov nadzornega sveta.
Članom nadzornega sveta pripada za
opravljanje funkcije članov nadzornega sveta sejnina – nadomestilo 50.000 SIT neto
mesečno, predsedniku nadzornega sveta
pa 70.000 SIT neto mesečno.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje letnih računovodskih izkazov za leto 2003 se imenuje revizijska družba Iteo – Abeceda
d.o.o., Ljubljana.
Predlagatelja sklepov pod 1., 2. in 4.
točko, sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepov pod točko 3. in 5. pa le nadzorni svet.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini prijaviti svojo
udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred
skupščino.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi
s pisnim pooblastilom.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti
dan in na istem kraju eno uro kasneje, z
istim dnevnim redom in predlogi sklepov.
Gradivo za skupščino je na voljo na
sedežu družbe vsak delavnik od 8. do 12.
ure do dneva zasedanja skupščine. V gradivu se nahaja letno poslovno poročilo
uprave z razporeditvijo dobička ter pisno
mnenje nadzornega sveta o poslovnem
poročilu in predlogu uporabe bilančnega
dobička in predlog članov nadzornega
sveta.
Uprava Kompas, d.d.
Ob-96489
Na podlagi tč. 7.2 Statuta družbe Gorenjska predilnica d.d. Škofja Loka, Kidričeva c. 75, uprava sklicuje
5. sejo skupščine
delniške družbe Gorenjska predilnica
d.d. Škofja Loka,
ki bo dne 24. 7. 2003 ob 9. uri v predavalnici Osnovne šole Škofja Loka-Mesto, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Mihael Savnik, za
preštevalca glasov se izvolita Mateja Stanič
– Rudolf iz podjetja RR&CO. d.o.o. in Ana
Ritonja ter notarka Erika Braniselj v vlogi
zapisnikarice.
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2. Predlog uprave za delitev bilančnega
dobička s predlogom razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
Obrazložitev sklepa: na 14. seji nadzornega sveta družbe dne 6. 6. 2003 je bil
obravnavan predlog delitve bilančnega dobička in razrešnica upravi ter nadzornemu
svetu za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlog, da je bilančni dobiček družbe 0,00 SIT.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2002.
3. Sprememba in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in sprememba Statuta družbe v zvezi z dejavnostjo
Predlog sklepa:
a) Dejavnost družbe se spremeni, tako
da se doda naslednja dejavnost:
74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile.
b) Spremeni se statut družbe, kot sledi:
– spremeni se točka 3.1. statuta, tako
da se v točki doda nova dejavnost 74.500
Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile;
– spremeni se točka 7.5. statuta, tako
da se glasi:
O sklicu skupščine skupaj z dnevnim redom in gradivom, se 28 dni pred skupščino
pisno (priporočeno s povratnico) obvestijo
vsi delničarji, ki imajo v delničarski knjigi na
dan vabila najmanj 5% delnic.
– za točko 7.9. statuta se dodata dve
novi točki, ki se glasita:
7.10. Na skupščini lahko uresničujejo
glasovalno pravico samo tisti delničarji, ki
se družbi pisno prijavijo najkasneje tri dni
pred skupščino. Pooblastila delničarjev fizičnih oseb morajo biti dostavljena na sedež družbe najkasneje tri dni pred skupščino.
7.11. Pravico do udeležbe in glasovanja
imajo delničarji, ki so tri dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniški knjigi
Potrdi se čistopis Statuta družbe.
4. Imenovanje revizorske družbe za leto
2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2003 imenuje KPMG Slovenija
d.o.o., Neubergerjeva 30, 1000 Ljubljana.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se izvolita za člana nadzornega sveta:
– mag. Jakob Kokalj,
– Matjaž Hafner, dipl. inž.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev na seji izvolil svojega člana Mirana Štucina v nadzorni svet za mandatno dobo štirih let. Mandat se začne po poteku štiriletnega mandata sedanjega člana nadzornega
sveta.
6. Podaja soglasja za oblikovanje sklada
lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se oblikuje sklad lastnih delnic.
Pooblastilo skupščine delničarjev upravi
družbe o pridobivanju lastnih delnic glasi:
Oblikuje se sklad lastnih delnic.
Skupščina delničarjev pooblašča upravo
družbe, da kupuje v sklad lastnih delnic od
vseh delničarjev, z namenom odkupa po dru-
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gi in tretji alinei 240. člena in z namenom
umika kapitala. Vir za pridobitev lastnih delnic
so rezerve za lastne deleže. Najnižja prodajna
cena bo 200 SIT. Najvišja prodajna cena bo
250 SIT. Družba oblikuje sklad lastnih delnic
do 62.000 delnic. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic bo uprava obravnavala vrstni
red ponudb delničarjev, kot bodo prispele na
sedež družbe. V primeru prejetja ponudb delničarjev po pošti se bo upošteval žig oddane
pošiljke, zato morajo biti pošiljke oddane s
priporočeno pošto. Če bodo pošiljke oddane
navadno, se jih bo obravnavalo kot zadnje
oddane pošiljke tistega dne, znotraj dneva se
bo obravnaval abecedni vrstni red ponudnikov. Pri razvrščanju ponudb bo uprava upoštevala tudi ceno ponujenih delnic, tako da
bodo imeli prednosti pri prodaji tisti, ki bodo
družbi ponudili delnice po nižji ceni. Rok za
pridobitev ponudb s strani delničarjev je do
zapolnitve sklada lastnih delnic. Skupščina pooblašča upravo družbe, da umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju
osnovnega kapitala. Ta sklep velja 18 mesecev od sprejema.
Delničarje pozivamo, da se pisno prijavijo na skupščino tri dni pred zasedanjem na
sedežu podjetja, Gorenjska predilnica, Kidričeva c. 75, Škofja Loka.
Pravico udeležbe in glasovanja imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo tri dni
pred zasedanjem skupščine.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo pred vhodom v
predavalnico, kjer bodo s podpisom na seznamu delničarjev potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami.
Delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, oziroma izpiskom iz sodnega registra.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pisno sporočijo družbi svoje morebitne nasprotne predloge.
Gradivo za skupščino z letnim poročilom uprave, mnenjem revizorja, poročilom
nadzornega sveta za leto 2002 in predlogom spremembe statuta ter s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem v tajništvu
družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Gorenjska predilnica, d.d.
uprava
direktor
mag. Miha Ješe
Ob-96494
BTC Terminal Sežana d.d., Partizanska
c. 79, Sežana, uprava družbe na podlagi
9.2. točke Statuta družbe sklicuje
7. redno skupščino
delničarjev delniške družbe BTC
Terminal Sežana d.d.,
ki bo 29. julija 2003, na sedežu družbe
v Sežani, Partizanska c. 79, ob 13. uri.
Za sejo skupščine predlagam naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z dnevnim redom, o njem pa ne glasuje.
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2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: predsednika skupščine se izvoli na
seji skupščine.
Za preštevalca glasov se izvoli Igor Matko in Nataša Mahnič Kovšca.
Za notarja se imenuje Milan Mesar.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za leto 2002. Izhajajoč iz letnega
poročila se ugotovi:
a) Višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2002 znaša 210,850.000
SIT, od tega dobiček iz tekočega leta
105,693.000 SIT, preneseni dobiček iz
preteklih let 77,857.000 SIT in del prostih
rezerv iz dobička 27,300.000 SIT.
b) Bilančni dobiček se uporabi tako,
da se oblikovane proste rezerve namenijo
za izplačilo dividend v višini 24,500.000
SIT in za nagrado upravi, v višini 700.000
SIT bruto (2/3 v delnicah, 1/3 v denarju)
in nadzornemu svetu v višini 2,100.000
SIT, da se dobiček iz preteklih let razporedi na proste rezerve in da se dobiček iz
tekočega leta razporedi na preneseni dobiček.
c) Dividende, predvidoma v višini 71,61
SIT bruto na delnico, se izplača do konca
avgusta 2003. Do izplačila dividende so
upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine.
3.2. Skupščina podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu.
4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja za poslovno leto 2003 se imenuje
revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.
5. Sprejemanje višje nabavne cene pri
nakupu lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave s soglasjem nadzornega sveta: sklep št. 7 sprejet na 6.
redni seji skupščine delniške družbe BTC
Terminal Sežana d.d., dne 30. 7. 2002,
se popravi tako, da znaša najvišja zgornja
nabavna cena za nakup lastnih delnic
2.600 SIT.
6. Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, Partizanska 79,
Sežana, od dneva te objave dalje, vsak delovni dan med 10. in 12. uro pri poslovnem
sekretarju.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo za sejo
skupščine do 8. ure na dan zasedanja skupščine, ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava za sejo prispe na sedež družbe najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Prijavi
pooblaščencev mora biti priloženo pisno pooblastilo delničarja.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15. uri na istem kraju, z
istim dnevnim redom. Skupščina bo veljav-

no odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
BTC Terminal Sežana d.d.
uprava družbe
direktor Marko Lindič
Ob-96590
Uprava družbe na podlagi 285. člena
Zakona o gospodarskih družbah in 40. člena Statuta delniške družbe sklicuje
9. sejo skupščine
delniške družbe Lisca d.d. modna
oblačila Sevnica,
ki bo 22. 7. 2003 ob 9. uri, na sedežu
družbe na Prešernovi 4, v Sevnici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje dveh preštevalcev glasov in določitev notarja.
Predlog sklepa: imenujeta se predlagana preštevalca glasov ter določi notar.
2. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2002 in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto
2002 v višini 421,893.381,50 SIT se uporabi za naslednje namene:
– del bilančnega dobička v višini
100,100.000 SIT se razdeli delničarjem, tako da znaša bruto dividenda na delnico
100 SIT,
– del bilančnega dobička v višini
321,793.381,50 SIT ostane nerazporejen
in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
Za izplačilo dividend bo uporabljen preneseni dobiček leta 1998 v višini
8,804.246,80 in preneseni dobiček leta
1999 v višini 91,295.753,20 SIT. Izplačilo
bo realizirano v roku 30 dni po datumu
skupščine.
4.2. Skupščina družbe podeljuje upravi
in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2002.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta v naslednjem mandatu se imenujejo
Aleksander Polovič, Dare Južna, Vesna Južna, Franc Polovič.
4. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nadzornega sveta in za revizorja za leto 2003
imenuje Ernst & Young iz Ljubljane.
Gradivo za sejo skupščine, ki vključuje
letno poročilo o poslovanju družbe Lisca
d.d., za leto 2002, revizorski poročili, poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za poslovno leto 2002, predlog
uprave o uporabi bilančnega dobička, skupaj s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta, predlog nadzornega sveta o imenovanju
članov nadzornega sveta, predlog nadzornega sveta za imenovanje revizorja za leto
2003, je na vpogled vsem delničarjem na
sedežu družbe na Prešernovi 4, Sevnica, v
tajništvu uprave vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo upravi družbe udeležbo na skup-
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ščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo
poslati pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se zasedanje skupščine z istim
dnevnim redom preloži na sedmi delovni
dan od dneva prvega zasedanja. Na tem
zasedanju se veljavno odloča s petinsedemdeset odstotno večino celotnega osnovnega kapitala.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi na podlagi podatkov KDD Centralne
klirinško depotne družbe na dan 18. 7.
2003.
Pravico do dividende imajo delničarji, ki
bodo vpisani v delniški knjigi na podlagi podatkov KDD Centralne klirinško depotne
družbe d.d. na dan 22. 7. 2003.
Lisca d.d. modna oblačila Sevnica
uprava družbe
Viljem Glas
Ob-96597
V skladu z določili statuta Dom Smreka
d.d., sklicuje uprava
9. skupščino
trgovske družbe Dom Smreka d.d.,
ki bo v ponedeljek, 21. 7. 2003 ob 9. uri
na sedežu družbe v Mariboru, Valvasorjeva
12a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik in
dva preštevalca glasov in ugotovi prisotnost
vabljenega notarja.
2. Predložitev letnega poročila z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in sprejem sklepa o
uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček na dan
31. 12. 2002 v višini 509,727.000 SIT se
razporedi:
– 508,560.835 SIT za zmanjšanje
osnovnega kapitala z umikom delnic,
– 1,166.165 SIT ostane nerazporejen.
Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2002.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z odkupom in umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki znaša 406,199.000 SIT, se zmanjša za
do 80%, in sicer z umikom do 324.959
navadnih prinosniških delnic z nominalno
vrednostjo ene delnice v višini 1.000 SIT,
katerih skupni nominalni znesek znaša do
324,950.000 SIT tako, da bo osnovni kapital po uspešnem celotnem zmanjšanju znašal najmanj 81,240.000 SIT.
Družba bo umaknila delnice s pridobitvijo po ceni 1.565 SIT za delnico.
Osnovni kapital z umikom delnic se zmanjša v breme bilančnega dobička za leto
2002 v višini 508,560.835 SIT. V kapitalske rezerve se odvede znesek do
324,959.000 SIT, ki bo ustrezal celotnemu
nominalnemu znesku umaknjenih delnic.
Zmanjšanje kapitala se izvede najpozneje v roku 12 mesecev od sprejetja tega sklepa. Za pridobitev delnic in oblikovanje natančnejših pogojev za izvedbo ter način odkupa skupščina pooblasti upravo družbe,
pri čemer bo poziv za prodajo delnic objav-

Št.

ljen najpozneje v roku 15 dni od dneva sprejetja tega sklepa.
Skupščina prenaša pooblastilo za spremembo statuta, ki zadeva uskladitev njegovega besedila, z zmanjšanjem kapitala, na
podlagi tega sklepa, na nadzorni svet družbe.
4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2003 imenuje družba Iteo Abeceda, Ljubljana.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji in njihovi
pooblaščenci, če tri dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo udeležbo. Če se
bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Če skupščina ne bo sklepčna, se
skupščina ponovi istega dne ob 10. uri z
istim dnevnim redom. Po ponovnem sklicu
skupščina odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Dom Smreka d.d.
uprava
direktor
Maks Edelbaher
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upravi družbe vsaj na dan zasedanja skupščine in ostane shranjeno pri družbi.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta pol ure pred zasedanjem
skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje istega dne, to je
22. 7. 2003 ob 13. uri v isti dvorani. Skupščina bo v tem primeru veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
LAMA d.d. Dekani
predsednik uprave
Ivan Majcen

Nasprotni predlog

Ob-96601
Uprava družbe LAMA d.d. okovje-montažni sistemi-orodja-trgovina, s sedežem
v Dekanih 5, Dekani, sklicuje na podlagi
točke 7.3. Statuta družbe

Ob-96405
Na podlagi 287. in 288. člena ZGD sporoča uprava družbe Koroška trgovina d.d.
Radlje ob Dravi, delničarjem nasprotne
predloge:
– skupina delničarjev vlaga nasprotni
predlog k imenovanju člana nadzornega
sveta in predlaga Sovič Joškota namesto
Naglič Albina;
– delničar Verdinek Maks iz Mute vlaga
nasprotni predlog k imenovanju člana nadzornega sveta in predlaga Kremzer Heleno
namesto Naglič Albina.
Koroška trgovina d.d.
Radlje ob Dravi
uprava

11. skupščino,
ki bo v torek, 22. julija 2003 ob 12. uri na
sedežu družbe v Dekanih 5, 6271 Dekani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščini in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2002 in s poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2002
in s poročilom nadzornega sveta.
1. Podelitev razrešnice.
Predlog sklepa: skupščina upravi in
nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za
delo v letu 2002.
2. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: za revizorja za leto
2003 se imenuje Ernst&Young d.o.o. iz
Ljubljane.
3. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino in predloge sklepov za vse točke dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, Dekani 5, 6271 Dekani, vsak
delavnik od 9. do 12. ure. Delničarje prosimo, da svoje nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda družbi pisno sporočijo v 7 dneh od objave sklica
skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo imetniki
pravic do delnic, razvidnih iz seznama vpisnikov delnic, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo pri upravi družbe pisno
napovedali svojo udeležbo na skupščini. Pooblastilo morajo delničarji deponirati pri

Št. 09/2003
Ob-96600
Na podlagi 288. člena ZGD uprava Term
Čatež d.d. sporoča nasprotni predlog delničarja Odvetniške družbe Colja, Rojs & partnerji, o.p., d.n.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana, in sicer:
Točka 2 po nasprotnem predlogu glasi:
Prvi odstavek točke 2 v vsebini, ki ga je
predlagala uprava. Nadaljevanje pa glasi:
Bilančni dobiček za leto 2002 v znesku
1.682,279.757,16 SIT se uporabi:
– 682,279.757,16 SIT za dividende ali
1.010,82 SIT bruto na delnico.
Družba bo delničarjem začela izplačevati dividende 22. 7. 2003, in sicer po stanju
delničarjev vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD na dan 8. 7. 2003, na način, ki ga
določi uprava družbe;
– 10,000.000 SIT za nagrade nadzornemu svetu,
– 990,000.000,16 SIT se razporedi v
prenesi dobiček družbe.
Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2002.
Ne potrdi in ne odobri se delo uprave ter
se ji ne podeli razrešnica.
Potrdi se in odobri se delo nadzornega
sveta in se mu podeli razrešnica.
Obrazložitev nasprotnega predloga:
Upoštevajoč dejstvo, da je bila družbi
preko njenih pooblaščencev v mesecu oktobru 2002 vročena sodba Okrožnega sodišča v Krškem opr. št. Pg 123/2000, po
kateri je bila družba zavezana k plačilu glavnice, zakonitih zamudnih obresti in stroškov
postopka, katerih skupna vrednost na dan
31. 12. 2002, je znašala 762,389.107 SIT,
bi morala družba v skladu s SRS in IAS
oblikovati rezervacije v gornji vrednosti. Pra-
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vilno oblikovanje rezervacij pa bi imelo vpliv
na uporabo dobička.
Družba je z dopisom z dne 5. 6. 2003
pojasnila, da rezervacij ni oblikovala zaradi
tega, ker naj bi njeni pooblaščenci podali
pojasnilo, da je sodba nezakonita in nepravilna. Stališča pooblaščencev ni tista pravna podlaga, ki bi opravičevala neoblikovanje rezervacij in s tem pravilnost poslovnega izkaza. Dokler je sodba takšna kot jo je
potrebno upoštevati. Tako SRS kot IAS jasno določajo, da je v primeru kot je citiran
zgoraj, potrebno oblikovati rezervacije. Toliko bolj, če slednje dosegajo kar 45,31%
celotnega dobička.
Iz dopisa družbe nadalje izhaja, da družba v zvezi z izdano sodbo v smislu 38.
člena in v povezavi z 42. členom Pravil Ljubljanske borze, borze ni obvestila o citirani
sodbi. Sodba pomeni občutljivo informacijo, ki jo je bila uprava družbe dolžna objaviti. Pri tem izhajamo iz tega, da je tečaj delnic po mesecu oktobru, ko je družba sodbo dobila, naraščal.
Iz gornjega izhaja, da je uprava družbe
nepravilno izkazala poslovni izkaz in da javnosti in s tem delničarjev ni obveščala o
občutljivih informacijah.
Zaradi tega ni mogoče potrditi in odobriti dela uprave ter mu podeliti razrešnice.
Zaradi tega uprava tudi ne more biti upravičena do nagrade.
Predlagatelj je prepričan, da nadzorni
svet o predmetni zadevi ni bil obveščen in
mu je potrebno odobriti in potrditi delo ter
podeliti razrešnico. Glede na to, da pa bi bil
ob pravilnem izkazovanju dobička (ob oblikovanju rezervacij) dobiček nižji, je smiselna tudi nižja nagrada.
Ne glede na gornje pa je po oceni sestavljavca nasprotnega predloga popolnoma neprimerno, da se za nagrado upravi
nameni 18% zneska, ki je namenjen za razdelitev delničarjem.
Stališče uprave:
Uprava nasprotnemu predlogu nasprotuje in podaja naslednjo utemeljitev:
Delničar Odvetniška družba Colja, Rojs
& Partnerji je pooblaščenec družbe, ki se
ukvarja z gradbeno dejavnostjo in jo delničar zastopa v pravdni zadevi nasproti Termam Čatež d.d. Pravdna zadeva še ni končana in je trenutno v fazi pritožbe na Višjem
sodišču v Ljubljani. Zoper sodbo prve stopnje so Terme Čatež d.d. vložile pritožbo in
pričakujejo razveljavitev sodbe, ker ocenjujejo, da je v celoti nezakonita in nepravilna.
Glede na to, da gre za terjatev investicijskega značaja v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi 10.17 Terme Čatež d.d.
skupaj s pooblaščencem, ki jih v predmetni
zadevi zastopa, ocenjujejo, da oblikovanje
dolgoročnih rezervacij ni smotrno. Sodba
ni niti pravnomočna niti ni verjetno, da bo
končna odločitev sodišča v prid tožeče
stranke, ki jo zastopa delničar. Tožbeni zahtevek je investicijskega značaja; ne gre za
odškodnino, temveč kupnino za zgrajene
objekte, s plačilom le-te pa bi Terme Čatež
d.d. pridobile lastninsko pravico na teh objektih.
Neupravičeno oblikovanje dolgoročnih rezervacij v primeru, da le-te niso realizirane,
lahko povzroči družbi škodo iz naslova uveljavljanja davčnih olajšav v davčni bilanci.
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Obe pravdni stranki se trenutno dogovarjata za sklenitev poravnave zaradi obojestranskega interesa nadaljnjega poslovnega sodelovanja. V primeru, da do sklenitve poravnave ne pride, imajo Terme Čatež
d.d. utemeljene razloge za vložitev nasprotne tožbe, tako da nikakor ne more priti do
negativnih posledic v poslovanju Term Čatež d.d.
Trditev delničarja, da se za nagrado upravi nameni 18% zneska, ki je namenjen razdelitvi delničarjem, ne drži, saj upravo in
management sestavlja štirinajst oseb, skupni delež nagrade za razdelitev upravi in
managementu pa predstavlja 1,8% realiziranega čistega dobička družbe.
Nadzorni svet podpira osnovni predlog
uprave k točki 2 dnevnega reda. Letno poročilo je sestavljeno v skladu z zakonom in
z računovodskimi standardi. Uprava ni bila
zavezana, da v letu 2002 oblikuje dolgoročne rezervacije za terjatev iz sporne sodbe, saj ta še ni pravnomočna, vložena je
pritožba in obstoji velika verjetnost, da bo
končna razsodba v korist družbe Terme
Čatež d.d.
Terme Čatež d.d.
uprava in nadzorni svet

Izvršbe in
zavarovanja
In 02/00011
IZ-6178
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kopru pod opr. št. In 02/00011,
se zarubi poslovni prostor št. 2/b v pritličju zgradbe Prisoje 7, Koper, na parceli
št. 467/1, k.o. Semedela, ki sestoji iz
prodajnega dela, skladišča, manjše pisarne in sanitarij v skupni izmeri 48,30 m 2,
last dolžnice Mazi Tjaše, s.p. iz Postojne,
zaradi izterjave 135.000 SIT, v korist upnika Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana.
Izvršitelj okrajnega sodišča v Kopru
dne 10. 3. 2003
In 1/2003
IZ-6194
Zarubi se nepremičnina – poslovni prostor v poslovno trgovskem objektu Barka v
Kopru, ob Ferrarski ulici, stoječem na parc.
št. 1567/5, 1567/17, 1567/18 k.o. Koper,
št. 6/P in delno 7/P, v pritličju objekta, v
izmeri 133 m 2, s solastninsko pravico na
skupnih prostorih, delih in napravah ter skupno pravico uporabe stavbišča, na katerem
objekt stoji in njegovega funkcionalnega
zemljišča, glede na sorazmerni delež poslovnega prostora, v korist upnice SKB d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, zaradi izterjave
12,000.706,20 SIT.
Izvršitelj okrajnega sodišča v Piranu
dne 12. 2. 2003
In 2002/00621
IZ-6177
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 21. 6. 2002, opr. št. In 2002/00621,
je bil dne 10. 3. 2003 opravljen v korist
upnice Metalke Stanovanjske storitve
d.o.o., rubež enosobnega stanovanja

št. 19, na Puhovi 11 v Ljubljani, last dolžnice Mušič Olge.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2003
In 2002/01616
IZ-6183
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 20. 6. 2002, opr. št. I 2002/08168,
je bil dne 15. 4. 2003 opravljen v korist
upnika Mastra d.o.o., Zaloška 153, Ljubljana, rubež stanovanja št. 81, Preglov trg 5,
Ljubljana, v izmeri 76 m2, last dolžnice Hrovatin Vesne, Preglov trg 5, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 4. 2003
In 2002/00391
IZ-6185
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 6. 8. 2002, opr. št. In 2002/00391,
je bil dne 18. 4. 2003 opravljen v korist
upnika Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska c. 107, Ljubljana, rubež stanovanja
št. 28, v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Maurerjeva 6, Ljubljana, v izmeri
40 m2, last dolžnice Čeič Sonje - Trgovina
Moščan s.p., Maurerjeva ul. 6, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 4. 2003
In 2002/00681
IZ-6191
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani z dne 19. 8. 2002, opr.
št. In 2002/00681, je bil dne 19. 12. 2002
opravljen v korist upnice Metalke stanovanjske storitve d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 2, v izmeri 24,69 m2,
ki se nahaja na naslovu Črtomirova 1, Ljubljana, last dolžnika Škrabanja Vitomira, Karantanska c. 2, Domžale.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2003
In 2002/01210
IZ-6192
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 4. 7. 2002, opr. št. I 2001/10693, je
bil dne 10. 3. 2003 opravljen v korist upnika Lora d.o.o., Zaloška 163, Ljubljana, rubež stanovanja št. 133, v izmeri 95,08 m2,
ki se nahaja v 12. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Jakčeva 5 v Ljubljani,
last dolžnika Tahirovič Zeina, Jakčeva 5,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2003
In 2002/00548
IZ-6198
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. In 02/00548 z
dne 10. 9. 2002, je bil dne 6. 5. 2003
opravljen v korist upnice Krekove banke
d.d., Slomškov trg 18, Maribor, rubež poslovnega prostora GT-3, v izmeri 99 m2, na
naslovu Brnčičeva 13, Ljubljana, last dolžnika Šuštar Janeza.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2003
IZ-96558
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o obstoju in zavarovanju denarne terjatve po 250. členu
ZIZ, SV 467/03 z dne 13. 6. 2003, notarja
Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, je bilo
stanovanje št. 24, v 7. nadstropju v izmeri
57,85 m2, v stanovanjski hiši Škapinova 5,
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Celje, ležeče na parc. št. 559/71, k.o.
Ostrožno, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah v večstanovanjski hiši
in funkcionalnem zemljišču last Perič Miroslave do celote, pridobljeno na podlagi kupne pogodbe št. 59/93 z dne 27. 9. 1993,
ter aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi
št. 59/93, datiranega 25. 10. 1993, sklenjenih med prodajalcema Ljubljansko banko – Splošno banko Celje d.d., Celje in
kupcem Perič Miroslava, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d. Celje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,350.000
SIT s pripadki, napram dolžnici Perič Miroslavi.
IZ-96559
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 359/2003 z dne
16. 6. 2003, je bilo stanovanje št. 5, ki se
nahaja v prvem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Mrakova, Kranj, stoječe na
parc. št. 947/5, vl. št. 510, k.o. Kranj, in ki
obsega 53,20 m2 oziroma kuhinjo v izmeri
5,94 m2, sobo v izmeri 18,72 m2, sobo v
izmeri 13,84 m2, hodnik v izmeri 2,53 m2,
kopalnico v izmeri 2,64 m2 in druge prostore v izmeri 9,53 m2, ki je solast Damjana in
Mateje Stojaković, Mrakova ulica 1, Kranj,
vsakega do 1/2, na podlagi kupne pogodbe št. 10/96-5/96, sklenjene dne 4. 6.
1996, s prodajalko Ano Stajič Golja, Grmičeva 27, Kranj, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov
trg 18, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 34.377,24 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan sklenitve kreditne pogodbe, kar znaša 8,000.000 SIT, s pp.
IZ-96560
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora opr. št. SV 602/03, z dne 10. 6.
2003, je bilo stanovanje št. 2, v izmeri
70,86 m2, v stanovanjski hiši na naslovu
Dravinjska cesta 22, v Poljčanah, stoječi
na parc. št. 494/91, k.o. Pekel, katerega
lastnika sta Otorepec Albin in Otorepec
Kristina, vsak do 1/2 od celote, na podlagi kupne pogodbe z dne 22. 4. 1999,
sklenjene s prodajalcem Otorepec Dušanom, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte G.m.b.H.,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 22.000 EUR, kar znaša preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan podpisa tega notarskega zapisa
5,135.009 SIT s pripadki.
IZ-96561
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 577/03 z dne 4. 6. 2003,
je bilo dvosobno stanovanje v stanovanjski
hiši, ki stoji na parc. št. 1231, k.o. Pobrežje, v Shakespearovi 8 v Mariboru, št. 4, v
pritličju desno, v skupni izmeri 48,47 m2,
pridobljeno s kupoprodajno pogodbo z dne
10. 7. 1995, sklenjeno med prodajalcem
Nuhi Vejselom iz Maribora, Shakesperova
8 in kupcem Nedžat Ametijem, zastavljeno
v korist upnice Raifeinsebank Mureck, re-

Št.

gistrirane zadruge z omejenim jamstvom iz
Republike Avstrije, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 11.000 EUR s pripadki.
IZ-96562
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 708/2003 z dne
13. 6. 2003, je bilo stanovanje št. 8, proj.
oznaka A.3.2., v 3. nadstropju, v izmeri
60,86 m2 (neto+balkon), s pripadajočo kletno shrambo št. 8 v izmeri 2,68 m2 in parkirno mesto št. 8 v izmeri 11,04 m2, vse v
poslovno stanovanjskem objektu Jezdarska-Puškinova, stoječem na parc. št. 869,
870, 871, katastrska občina Tabor, last dolžnice Jadrane Funduk Čurčić, stanujoče
Maribor, Goriška ul. 011, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 219-1/A8 z dne
18. 2. 2003 in aneksa št. 1 h kupoprodajni
pogodbi z dne 2. 6. 2003, sklenjenih s Kograd Gradnje d.o.o., Preradovičeva ul. 020,
Maribor, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Podružnica Ptuj, Novi trg 001, Ptuj, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
8,350.000 SIT s pripadki.
IZ-96563
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1902/2003 z dne
12. 6. 2003, je bilo štirisobno stanovanje
št. 3 v pritličju stanovanjskega bloka na naslovu Reboljeva 15, Ljubljana, parc
št. 953/954, 942/604, 603, 600, vse k.o.
Stožice, v izmeri 109,60 m2 in pripadajoči
atrij v izmeri 90 m2, v solasti zastaviteljev
Tončke Krašovec in Franca Krašovca, oba
Reboljeva 15, Ljubljana, vsakega do 1/2,
na podlagi prodajne pogodbe s pridržkom
lastninske pravice, sklenjene dne 21. 5
1999, v obliki notarskega zapisa notarke
Nevenke Tory opr. št. 704/99, z Orion LTD
d.o.o., Ljubljana, Prušnikova 106/1, kot
prodajalcem, zastavljeno v korist upnice
BKS – leasing d.o.o., Komenskega 12,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 39.000 EUR v tolarski protivrednosti
s pripadki.
IZ-96564
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1903/2003 z dne
13. 6. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 2 v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Borštnikova ulica 118, Maribor, parc.
št. 1375/9, k.o. Spodnje Radvanje, v izmeri 38,30 m2, s pripadajočim vrtom v izmeri
3,50 m2 in kletno shrambo št. 2 v izmeri
7,10 m2, last zastavitelja Janeza Uhla, Borštnikova 118, Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4. 10. 1996, sklenjene z Breznik Vernerjem, Roberta Kukovca
19, Maribor, zastavljeno v korist upnice BKS
– leasing, d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
20.000 EUR v tolarski protivrednosti s pripadki.
IZ-96565
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1911/2003 z dne
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13. 6. 2003, je bilo dvosobno stanovanje,
ki se nahaja v večstanovanjskem objektu na
naslovu Ljutomerska cesta 6, v Gornji Radgoni, ki stoji na parc. št. 936/1, vl. št. 701,
k.o. Gornja Radgona, v velikosti 46,30 m2,
last zastaviteljice Marije Bukovec, Ljutomerska cesta 6, Gornja Radgona, pridobljeno
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 11. 10. 1993, sklenjene med Feniks d.o.o., Murska Sobota,
kot prodajalcem zastavljeno v korist lessingodajalca BKS – leasing d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15.000 EUR s pripadki.
IZ-96566
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1915/2003 z dne
13. 6. 2003, je bilo trisobno stanovanje
št. 23 v V. nadstropju, v skupni izmeri
79,50 m2 in pripadajočem solastniškem deležu na skupnih delih, v stanovanjski hiši v
Mengšu, na naslovu Kolodvorska 2 b, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 24. 6.
1998 in aneksa z dne 3. 7. 1998, last Kunej Igorja, in Macura Kunej Lavre, oba stanujoča Kolodvorska 2, Mengeš, vsakega
do 1/2, sklenjene z Kumer Leo, Kolodvorska 2 b, Mengeš, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Zveze bank, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, Paulitschgasse 5-7, Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000 EUR
s pripadki.
IZ-96568
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
429/03 z dne 10. 6. 2003, je bilo stanovanje številka 20 v IV. nadstropju, v skupni
izmeri 42,14 m2, ki obsega sobo, kuhinjo,
shrambo, kopalnici z WC, predsobo, balkon in klet in ki se nahaja v stanovanjskem
bloku v Murski Soboti, Mojstrska ulica 2,
stoječem na parceli številka 939/1 katastrska občina Murska Sobota, in ki ga je zastavni dolžnik Košca Boris, Kopriva 1, pridobil po kupoprodajni pogodbi z dne 15. 5.
2003, sklenjene s prodajalko Mura d.d.
Murska Sobota, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 18.020 EUR s pripadki.
IZ-96569
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
441/03 z dne 12. 6. 2003, je bilo stanovanje v skupni izmeri 48,27 m2, ki obsega
sobo, sobo s kuhinjo, sanitarije, shrambo,
balkon in druge prostore v prvem nadstropju stanovanjske hiše v Murski Soboti, Staneta Rozmana 6, in ki ga je zastavna dolžnica Malačič Vlasta, Murska Sobota, Staneta
Rozmana 6, pridobila po kupoprodajni pogodbi z dne 30. 6. 1998, sklenjene s prodajalcema Lebar Miroslavo in Lebar Jožetom, Murska Sobota, Staneta Rozmana 6,
zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 47.220 EUR
s pripadki.
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IZ-96570
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. 465/03 z dne 10. 6.
2003, je bilo stanovanje št. 22, v skupni
izmeri 30,95 m2, v III. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Tomšičeva ulica 41,
Slovenj Gradec, stoječe na parc. št. 808/7,
pri vl.št. 1367 k.o. Slovenj Gradec, ki je v
lasti dolžnice na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 26. 5. 2003, s prodajalcema Andrejem Krivcem in Andrejo
Mlačnik, slednja pa sta pridobila lastništvo
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
21. 6. 1999, in aneksa k njej z dne 21. 3.
2000, sklenjena z SKB Consulting, d.o.o.,
Slovenj Gradec, kot prodajalcem ter z dne
10. 12. 1998, sklenjene med SKB Consulting,d.o.o. kot kupcem in SGP Kograd
Gradbeno podjetje d.o.o. - v stečaju, kot
prodajalcem, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 16.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila, s končnim rokom vračila
20. 6. 2013 in s pp, v korist zastavne upnice Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, 9141 Eberndorf.
IZ-96571
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1091/03 z dne 12. 6.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 7, v
skupni izmeri 53,90 m2, ki se nahaja v Kranju, Šorlijeva ulica 9, last zastaviteljice Irene Lipej, roj. 30. 4. 1949, Šorlijeva ulica 9,
Kranj, zastavljeno v korist upnika Sešel Vojka, za zavarovanje denarne terjatve v višini
42.120 EUR s pripadki.
IZ-96572
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 1101/03 z dne 13. 6.
2003, je bilo dvosobno stanovanje v skupni
izmeri 44,75 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Tržič,
Koroška cesta 56, stoječe na parc.
št. 446/2, vl. št. 857 (prej vl. št. 441) k.o.
Tržič, last zastaviteljice Maje Stojanov,
roj. 1. 3. 1980, Koroška cesta 56, Tržič, zastavljeno v korist upnice Kijevčanin Marije,
rojene 10. 9. 1941, Krimska 15, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
20.580 EUR s pripadki.
IZ-96573
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 1113/03 z dne 16. 6.
2003, je bilo stanovanje v skupni izmeri
52,60 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši v
Kopru, Bazoviška ulica 15, stoječi na parc.
št. 216, z.k. vl. št. 24 k.o. Koper, last zastaviteljice
Ankice
Marendić,
rojene
21. 7. 1954, Bazoviška ulica 15, Koper, zastavljeno v korist upnika Ahlin Franca, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 14.448
EUR s pripadki.
IZ-96574
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 732/2003 z dne 11. 6.
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2003, je gostinski lokal “Joker bar” v skupni
izmeri 154,60 m2, ki se nahaja v sklopu Avtobusne postaje Maribor, Mlinska ul. 2, stoječe na parc. št. 1121 stavbišče, poslovna
stavba, vpisani pri vložni številki 740 k.o. Maribor-Grad, last Stava d.o.o., Maribor (avtobusna postaja), Mlinska ul. 2, na temelju pogodbe o izročitvi stvarnega vložka, zapisane
v notarskem zapisu notarja Tomislava Ajdiča
pod opr. št. SV 145/02 z dne 22. 2. 2002,
zastavljen v korist upnice LB Leasing d.o.o,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 320.457,65 EUR, plačljivo v tolarski
protivrednosti po prodajnem tečaju Nove
Ljubljanske banke d.d. za prilive in odlive
podjetij na dan plačila, z morebitnimi zamudnimi obrestmi, ki se računajo od tolarske
protivrednosti po prodajnem tečaju Nove
Ljubljanske banke d.d. za prilive in odlive
podjetij na dan zapadlosti.
IZ-96575
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 734/2003 z dne
12. 6. 2003, je dvosobno stanovanje št. 3/I
desno, v izmeri 63,73 m2 in garažno mesto
št. 3 v izmeri 17,06 m2 v kleti levo, oboje
objektu v Mariboru, Žabotova 19, ki stoji na
parc. št. 987/1 in 987/2 k.o. Studenci, last
Hraš Draginje, stan. Limbuš, Lackova 251,
na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 03/03 z dne 25. 2. 2003, njenega
aneksa z dne 25. 3. 2003, zastavljeno v
korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 4,300.000 SIT s pp.
IZ-96576
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marte Malič iz Novega mesta, opr. št. SV-310/03 z dne 6. 6.
2003, je bila garsonjera v pritličju v stanovanjskem bloku na naslovu Novo mesto,
Jakčeva ulica 13 (prej Ulica Majde Šilc 13),
v skupni izmeri 31,40 m2, last dolžnice in
zastaviteljice Iler Lidije, Novo mesto, Jakčeva ulica 13, na podlagi prodajne pogodbe
št. 36-29/91 z dne 14. 11.1991, sklenjene
z Republiko Slovenijo, zastavjeno v korist
upnice Čuček Gabrijele, Vavta vas 42, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
962.024 SIT, kar znaša po prodajnem tečaju NLB d.d. Ljubljana, 4.100 EUR, s pripadki.
IZ-96577
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marte Malič iz Novega mesta, opr. št. SV-327/03 z dne 11. 6.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 3, na
naslovu Jerebova ulica 16a, Novo mesto, v
izmeri 61,83 m2, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na vseh skupnih prostorih, delih, objektih in napravah večstanovanjske hiše, last dolžnice in zastaviteljice
Simić Mirjane, Novo mesto, Jerebova ulica
16a, na podlagi prodajne pogodbe z dne
19. 12. 2002, št. 372-03-295/2002 1,
sklenjene z RS, Ministrstvom za obrambo,
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d. Pristaniška 14, 6000 Koper, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,245.000 SIT s pripadki.

IZ-96578
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 471/03
z dne 12. 6. 2003, je bilo štirisobno stanovanje št. 15, v tretjem nadstropju stanovanjskega objekta, stoječega na naslovu Gosposvetska ulica 19, Kranj, parc.
št. 887/32, vl. št. 1281 k.o. Kranj, ki obsega 86,60 m2, in sicer kuhinjo 6,03 m2, sobo 18,90 m2, sobo 14,44 m2, sobo
11,17 m2, sobo 14,71 m2, kopalnico
2,53 m2, WC 1,60 m2, hodnik 7,72 m2,
shrambo 1,60 m2, balkon oziroma teraso
3,24 m2 in klet 4,65 m2, last zastaviteljev
Esme Udir, Kropa 3 B, Radovljica in Jogič
Muharema, Ulica Lojzeta Hrovata 6, Kranj,
vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 14. 5. 2003, sklenjene z
prodajalko Frančiško Močnik iz Kranja, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s
sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.200
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
IZ-96579
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 477/03
z dne 12. 6. 2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 9 v izmeri 59,07 m2, s kletnim
prostorom, ki se nahaja v večstanovanjski
hiši – bloku označbe A6, ki stoji na parc.
št. 1715/1 k.o. Moste, na naslovu Brodarjev trg 12, Ljubljana, last dolžnika in zastavitelja Ćejvanović Rabije, Brodarjev trg 1,
1000 Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 6. 2003, sklenjene z prodajalci Mitrović Biserko in Jankom iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnika Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
69.700 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
s pripadki.
IZ-96581
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Laure Čermelj iz
Ajdovščine, opr. št. SV 180/03 z dne 11. 6.
2003, je bilo stanovanje številka 1, v 1.
nadstropju stanovanjskega bloka v izmeri
64,15 m2 stanovanjske površine s pripadajočo kletjo, vključno s solastninsko pravico
na skupnih prostorih, delih in napravah ter
funkcionalnem zemljišču, ki služijo bloku kot
celota, na naslovu v Vipavi, Gradnikove brigade 18, stoječ na parcelni številki 416,
zemljiškoknjižni vložek številka 1436, katastrska občina Vipava, last zastaviteljice Natalije Bratož, Podnanos 51, Podnanos, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 11. 3.
2003, zastavljeno v korist Banke Koper
d.d., Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 4,000.000 s pripadki in stroški.
IZ-96582
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v
Kranju, opr. št. SV678/2003 z dne 12. 6.
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2003, je enosobno stanovanje tip S1a (po
projektu stanovanje številka 3) v pritličju
stanovanjskega bloka – stolpiča A2, ki se
nahaja v soseski B-3 v Bistrici pri Tržiču,
na naslovu Deteljica 4, Tržič, ki stoji na
parc. št. 233/1 – dvorišče v izmeri 4353
m2, vl. št. 225 k.o. Bistrica, ki obsega skupno 42,30 m2, in sicer predprostor, kuhinjo, sobo, WC s kopalnico in balkon (ložo), k stanovanju pa spada tudi kletni prostor z oznako št. 3, ter ustrezen solastninski delež na pripadajočih skupnih delih,
prostorih in napravah, stavbišču in funkcionalnem zemljišču, na katerem stoji blok,
last dolžnika Gorana Radovančevića in poroka Slađane Radovančević, oba Deteljica
6, Tržič, vsakega do ene nerazdelne polovice, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene 9. 5. 2003, s prodajalko Marijo Kersnik Radišić, zastavljeno v korist upnice
Zveze hranilno kreditnih služb Slovenije,
p.o., Ljubljana, Miklošičeva 4, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini
3,930.000 SIT s pripadki.
IZ-96584
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 712/2003 z dne 13. 6.
2003, je mansardno stanovanje – garsonjera št. 22, ki se nahaja v 4. nadstropju
stanovanjske hiše v Tržiču, Ravne 26, v skupni izmeri 34,45 m2, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 9. 9. 1998,
last zastavitelja Aleša Brzina, Ravne 26, Tržič, zastavljeno v korist upnika Boruta Pernuša iz Tržiča, Preska 28, za zavarovanje
njegove denarne terjatve v višini 19.500
EUR v tolarski protivrednosti po menjalniškem prodajnem tečaju GB, d.d., Kranj, na
dan plačila, s pripadki.
IZ-96594
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 626/03 z dne 17. 6.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 23, v
III. nadstropju v izmeri 58,97 m 2, od tega s
pripadajočim kletnim prostorom v izmeri
1,46 m2, v večstanovanjski stavbi v Mariboru, na naslovu Prušnikova 022, stoječe na
parc. št. 1114/1, k.o. Spodnje Radvanje,
katerega lastnika sta Jezovšek Marija in Jezovšek Albin, vsak do 1/2 od celote, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
14. 11. 2002, menjalne pogodbe z dne
20. 5. 1994, sklenjene med prodajalcema
Juračič Dragom in Juračič Liljano in kupcem Antonijo Nikavčević, ter kupoprodajno
pogodbo o prodaji stanovanja z dne
26. 3. 1992, sklenjeno med prodajalcem
Metalna p.o. Maribor in kupcema Juračič
Dragom in Juračič Liljano, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte G.m.b.H., Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 20.000 EUR, kar
znaša preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan podpisa tega notarskega zapisa 4,669.914 SIT s pripadki.
IZ-96585
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve z dne 16. 6. 2003, opr. št.
SV 313/03 notarke Nade Svetina z Jese-

Št.

nic, je bilo stanovanje št. 9, ki se nahaja v
drugem nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta revolucije 7, na parc.
št. 533/29, vpisana pri vl. št. 1853 k.o. Jesenice, v izmeri 57,16 m2, last zastaviteljev
Azrina Kalenderja in Senade Kalender, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
12. 5. 2003, zastavljeno v korist upnice Posojilnice - Bank Zila, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, Kaiser-Josef Pl. 6, Villach/Beljak, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000 EUR s pripadki.
IZ-96607
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 314/03 z dne 17. 6.
2003, je bilo stanovanje št. 2, ki se nahaja
v prvem nadstropju stanovanjske hiše na
Jesenicah, Cesta maršala Tita 79, na parc.
št. 526/3, vpisani pri vl. št. 1016 k.o. Jesenice, v izmeri 63,32 m2, last zastavitelja
Safeta Čataka, na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 6. 2003, zastavljeno v korist
upnice Posojilnica – Bank Borovlje, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
45.000 EUR s pripadki.
IZ-96608
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve z dne 17. 6. 2003, opr. št.
SV 315/03, notarke Nade Svetina z Jesenic, je bilo stanovanje št. 56, ki se nahaja v
prvem nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 1b, na parc.
št. 522/10, vpisani pri vl. št. 961 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 53,68 m2, last zastaviteljev Ramiza Samardžića in Sanele Pivač, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 11. 6. 2003, zastavljeno v korist upnice Posojilnica – Bank
Borovlje, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija za zavarovanje denarne
terjatve v višini 50.000 EUR s pripadki.
IZ-96609
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Pavla Rojsa iz Šmarja pri Jelšah z dne 3. 6. 2003, opr. št. SV
337/03, je bilo stanovanje št. 5 v II. nadstropju večstanovanjske hiše Žibernik 24 v
Rogaški Slatini, stoječi na parc. št. 3/10 vl.
št. 635 k.o. Rogaška Slatina, skupne površine 41,73 m2 in drugi prostori 1,96 m2, s
pripadajočim deležem na skupnih delih
zgradbe, last Korez Mirana, Ul. Kozjanskega odreda 3, Rogaška Slatina in Perkovič
Jožice, Vid Ivanuševa ul. 20, Rogaška Slatina, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja z dne 16. 5. 2003, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d.,
3000 Celje, Vodnikova 2, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 2,625.000 SIT s
pripadki.
IZ-96610
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 743/2003 z dne
13. 6. 2003, je trisobno stanovanje št.
B/M/9 v izmeri 66,64 m2, terasa v izmeri
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14,81 m2, kletni boks št. B9 v izmeri
8,93 m2 in podzemni garažni boks št. G16
v izmeri 12,45 m2, vse v novem stanovanjskem bloku »B«, stoječem na parc. št. 77/3
k.o. Kamnica, last Primont d.o.o. iz Maribora, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne
14. 4. 2003, zastavljeno v korist Nove KBM
d.d., Maribor, za zavarovanje denarne terjatve do najvišjega zneska 19,000.000 SIT.
IZ-96611
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 764/2003 z dne
17. 6. 2003, je trisobno stanovanje
št. 27/VI, v izmeri 62,14 m2, v Mariboru,
Kacova 4, ki stoji na parc. št. 1896 k.o.
Maribor Grad, last Zupanc Suzane, stan.
Maribor, Kacova 4, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 29. 5. 2003, zastavljeno v korist SKB banke d.d. Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT s pp.
IZ-96612
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 772/2003 z dne
18. 6. 2003, je stanovanje št. C-501/V v
izmeri 65,15 m2, s kletjo št. S-C-501 v izmeri 5,11 m2, v objektu C in garažno mesto št.
K1-GM 21 v izmeri 13,20 m2, v posl. stan.
objektu Dravske terase v Mariboru, zgrajenem na parc. št. 1979/1, 1979/2, 1979/3,
1979/4 in 1979/5 k.o. Koroška vrata, last
družbe Ferlinc d.o.o. Maribor, na temelju
prodajne pogodbe št. 460/02 z dne 4. 11.
2002, zastavljeno v korist upnice Nove
KBM d.d. Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 8,200.000 SIT s pp.
IZ-96613
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 478/03
z dne 17. 6. 2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 2 z loggio v pritličju hiše Celovška
124, skupne izmere 73,22 m2, z identifikacijsko številko dela stavbe 01380/008 in
shramba v kleti hiše izmere 3,12 m 2, z identifikacijo številko dela stavbe 01380/009,
na parc. št. 134/1 k.o. Zgornja Šiška, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani,
last zastaviteljice Katje Klun, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 5. 6.
2003 z Urbana, podjetje za izgradnjo, trgovino, proizvodnjo in upravljanje, d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse
AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 39.400 EUR,
v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
IZ-96614
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 1124/03 z dne 17. 6.
2003, je bila garsonjera št. 5 v skupni izmeri 31,1 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega objekta na naslovu Ulica Rudija Papeža 5, Kranj, ki stoji na parc. št. 408, 409,
vl. št. 700 k.o. Huje, last zastaviteljice Branke Lavrinc, roj. 22. 6. 1967, Otoče 16, Ra-
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dovljica, zastavljena v korist upnika
Okanović Osmana, Ulica bratov Babnik 77,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 16.200 EUR v tolarski protivrednosti
s pripadki.
IZ-96615
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV 474/03 z dne 18. 6. 2003,
je bilo stanovanje št. 10 v 4. nadstropju
stanovanjske stavbe na Efenkovi cesti 1 v
Velenju, ki stoji na parc. št. 2086/113,
pripisani pri vl. št. 700, k.o. Velenje, ki
obsega 71,41 m 2 stanovanjske površine,
s pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih, objektih in napravah v večstanovanjski hiši ter funkcionalnem zemljišču, last Rat Boštjana in
Štelcer Jasne, za vsakega do nerazdelne
ene polovice celote, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 3.
1999 ter aneksa h kupoprodajni pogodbi
o prodaji stanovanja z dne 15. 3. 1999,
datiranega 3. 6. 2003, sklenjenih med
prodajalko Čurković Zvezdano ter kupcema Rat Boštjanom in Štelcer Jasno, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG Celovec, Podružnica v Sloveniji, Ljubljana, Dunajska 63, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 47.200 EUR s
pripadki napram dolžnikoma Rat Boštjanom in Štelcer Jasno.
IZ-96616
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1953/2003 z dne
17. 6. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 5/03, v skupni izmeri 59,12 m2, ki leži v
V. nadstropju v smeri sever-jug v I. stopnišču stanovanjskega objekta B-2, ki stoji na
parc. št. 951/2 k.o. Dravlje, v solasti zastaviteljev Lilijane Dalipovič do 10/12, Tina Dalipoviča do 1/12 in Marine Dalipovič do
1/12, na podlagi kupne pogodbe
št. 77-5934 z dne 26. 9. 1977, sklenjene
med Giposs SOZD, Združeno gradbeno podjetje, Ljubljana, Dvoržakova 5, n.sol.o. kot
prodajalcem ter Dalipovič Čelikom in zastaviteljico kot kupcema ter na podlagi sklepa
o dedovanju Temeljnega sodišča v Ljubljani, opr. št. D 2654/79 z dne 21. 5. 1982,
zastavljeno v korist upnice Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Paulitschgasse 5-7, Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000
EUR s pripadki.
IZ-96617
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1955/2003 z dne
17. 6. 2003, je bilo stanovanje št. 15 v
izmeri 64,13 m 2, v 2. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Šišenska 43, Ljubljana, parc. št. 501/102 k.o. Zg. Šiška, v
lasti zastavitelja Blaža Terčiča, Verje 4A,
Medvode, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 26. 5. 2003, sklenjene z Vladom
Vuličem, Trg Prekomorskih brigad 8, Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno v korist
upnice Banka Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pripadki.
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IZ-96618
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1958/2003 z dne
17. 6. 2003, je bil prodajni prostor št. 1 v
izmeri 56,41 m2, ki se nahaja v pritličju poslovnega objekta Gornji trg 25, Lovrenc na
Pohorju, stoječ na parc. št. 31/2 k.o. Lovrenc na Pohorju, v lasti Ljubec Branka,
Cesta v Rošpoh 30, Kamnica, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 8. 1. 2001, sklenjene z Občino Lovrenc na Pohorju kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Zveze
bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Paulitschgasse 5-7, Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
23.000 EUR s pripadki.
IZ-96619
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1961/2003 z dne
17. 6. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 14, ki se nahaja v tretjem nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Dobrteša vas
16/H, v Šempetru v Savinjski dolini, ki stoji na parc. št. 436/2, k.o. Šempeter, v skupni izmeri 56,25 m2, last dolžnikov in zastaviteljev Zdravka Korotaja, Dobrteša vas
16 H, in Nevenke Korotaj Pod smrekami
17, Šempeter v Savinjski dolini, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 14. 4. 1993, sklenjene s SIP –
Strojna industrija d.o.o. Šempeter v Savinjski dolini, zastavljeno v korist upnika
BKS – leasing, d.o.o., Komenskega 12,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 25.000 EUR v tolarski protivrednosti s pripadki.
IZ-96620
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opravilna številka SV 804/03 z
dne 16. 6. 2003, je bil turistični apartma,
v objektu H1 – T2.1, koristne razvite površine 29,88 m2 in parkirno mesto številka
75 v kletni etaži sosednjega objekta H 5,
stavbna stoječa na parceli številka 3143,
katastrska občina Izola, na naslovu Južna
cesta 101, ki ga je investitor gradil na
podlagi gradbenega dovoljenja številka
351-295/2000-1/G-01/13 z dne 18. 4.
2001, zazidalni načrt Livade II v Izoli, številka 352-1/96 z dne 19. 7. 1999, last
dolžnice in zastaviteljice družbe z omejeno odgovornostjo Milcom d.o.o. Koper,
lastnine pridobljene na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med TPC Livade, organizacija in izvajanje investicij
d.o.o., Polje številka 9/A, Izola in družbo
z omejeno odgovornostjo Agrokop d.o.o.
Koper, z dne 11. 7. 2002 in iz originalne
prodajne pogodbe, sklenjene med družbo z omejeno odgovornostjo Agrokop
d.o.o. Koper in dolžnico in zastaviteljico z
dne 19. 12. 2002, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do dolžnice in zastaviteljice družbe z omejeno odgovornostjo
Milcom d.o.o. Koper, v maksimalnem znesku 60,000.000 SIT s pripadki, z zadnjim
rokom zapadlosti 12. 12. 2008 oziroma
takoj v primeru zamude dveh zaporednih
zapadlih obveznosti ali če kakorkoli prekine sodelovanje z banko, v korist Proban-

ke d.d., matična številka 5459702, s sedežem v Mariboru, Gosposka ulica številka 23.
IZ-96621
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra opravilna številka SV 821/03 z dne
18. 6. 2003, je bil poslovni prostor številka
L 1.08 v izmeri 26,35 m2, v 1. nadstropju
objekta B2, Trgovsko poslovni center v Luciji, pod nazivom TPC Lucija, stoječ na parceli številka 5533/1, katastrska občina Portorož, last zastavitelja Fonda Uga, lastnine
pridobljene na podlagi prodajne pogodbe
številka 170/99 z dne 26. 11. 1999, sklenjene med delniško družbo GIP Stavbenik,
d.d. Koper, kot prodajalcem in Unic Sub –
Fonda Ugom samostojni podjetnik, kot kupcem, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do dolžnika Fonda Uga, samostojni podjetnik, Potapljaštvo – Attivita Subacquee –
Unic Sub, v maksimalnem znesku
36,000.000 SIT oziroma 154.160 EUR v
tolarski protivrednost po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila in vrednost
bodočih terjatev glavnice z morebitnimi zamudnimi
obrestmi
z
zapadlostjo
30. 10. 2004 in ostalimi pogoji vračila kot
izhaja iz pogodbe o zastavi nepremičnin z
dne 13. 6. 2003, v korist Mariva, marikultura d.o.o., matična številka 5285119, s sedežem v Portorožu, Liminjanska ulica številka 111.
IZ-96622
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz Škofje Loke, opr. št. SV 360/2003 z dne 17. 6.
2003, je bilo stanovanje št. 5, ki se nahaja v
prvem nadstropju stanovanjske stavbe na
Gosposvetski ulici 15 v Kranju, v skupni izmeri 71,80, ki obsega sobo v izmeri 18,90 m2,
sobo v izmeri 14,44 m2, sobo v izmeri 11,17
m2, kuhinjo v izmeri 6,03 m2, shrambo v
izmeri 1,60 m2, kopalnico v izmeri 2,53 m2,
WC v izmeri 1,60 m2, predsobo v izmeri 7,93
m2, ložo v izmeri 3,24 m2, in klet v izmeri
4,40 m2, s solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah, ki služijo hiši v celoti ter pravico uporabe na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše in je
last Budimira Lasice, Gosposvetska 15,
Kranj, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 5/ŽK, sklenjene dne
8. 10. 1993 s prodajalcem Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, ki ga je zastopal direktor Edvard Oven, dodatka k njej z
dne 2. 10. 1998, sklenjenega med istima
pogodbenima strankama, ter izjave Stanovanjskega sklada RS z dne 5. 6. 2003, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekova
Banka d.d., Slomškov trg 18, Maribor, z zaznambo neposredne izvršljivosti, za zavarovanje denarne terjatve v višini 22.686,45 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan sklenitve
kreditne pogodbe, kar znaša 5,290.000 SIT,
s pp.
IZ-96645
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 562/03 z dne 18. 6.
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2003, je bilo zastavljeno trisobno stanovanje št. 9, v skupni izmeri 74,76 m2, v 1.
nadstropju stanovanjske hiše v Logatcu,
Pavšičeva ulica 22, v soseski S-1, ki je last
zastavitelja Ivana Samotorčana, EMŠO
0710956500041, Podplešivica 83, Notranje Gorice, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 22. 2. 2001. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, matična
št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s pripadki.
IZ-96646
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 576/03 z dne 18. 6.
2003, je bil zastavljen poslovni prostor Pizzeria, v izmeri 103,22 m2, s pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem v objektu Kardeljev trg 3, Velenje, ki stoji na parc.
št. 2457/1, vpisani pri vl. št. 2394, k.o. Velenje, ki je last zastavitelja Orion LTD, podjetje za gostinstvo, turizem in storitvene
dejavnosti d.o.o. Ljubljana, s sedežem v
Ljubljani,
Dunajska
129,
matična
št. 5573335, na podlagi prodajne pogodbe z dne 24. 5. 2002. Poslovni prostor je
zastavljen v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 37,000.000
SIT s pripadki.
IZ-96647
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 631/03 z dne 18. 6.
2003, je bil lokal v pritličju v izmeri 37,30 m2,
v objektu “A” Nova vas I, v lameli 4, v Mariboru, Ulica Staneta Severja 9b, ki stoji na parc.
št. 1621/1, 1616/1 in 1615/2, k.o. Spodnje Radvanje, katerega lastnika sta zastavitelja Hedžet Avgust in Hedžet Cvetka, vsak do
1/2 od celote, na podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskimi,
sklenjene z dne 19. 11. 2001, s prodajalcem SGP Stavbar d.o.o. v stečaju, Maribor,
zastavljeno v korist upnice Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Avstrija, za dodatno zavarovanje denarne terjatve v višini 110.000 EUR s pripadki, kar znaša preračunano po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan 22. 5. 2003, 25,636.358
SIT s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 181/02
S-96221
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 181/02 z dne 20. 5. 2003 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Selda-Pack, proizvodnja in trženje plastične
in kartonske embalaže d.o.o., Kamnik po
Krimom 142, Preserje in njegovimi upniki,
po kateri bo dolžnik upnikom izplačal
– terjatve v višini 20% v roku enega leta
od pravnomočno sklenjene prisilne porav-

Št.

nave z obrestmi v višini medbančne ponderirane obrestne mere od sklenitve prisilne
poravnave do plačila,
– prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale do 22. 10. 2002 kot
dneva začetka postopka prisilne poravnave,
– terjatev upnika Aconto d.o.o. v višini
35,000.000 SIT se bo poplačala s konverzijo te terjatve v delež na osnovnem kapitalu
dolžnika. Dolžnik je dolžan vložiti predlog
za vpis sklepa o povečanju osnovnega kapitala v 15 dneh od pravnomočnosti sklepa
o potrditvi prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
20. 5. 2003. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 5. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2003
St 93/2003
S-96222
To sodišče je s sklepom St 93/2003
dne 10. 6. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Koda PS inženiring podjetje za marketing, inženiring, projektiranje, montažo in proizvodnjo elektronskih naprav, d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana, matična številka: 5319366, šifra dejavnosti: 74.204.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odvetnica Darja Erceg iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 9. 2003 ob 10.15, soba 307/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2003
St 169/2001
S-96223
To sodišče je s sklepom St 169/2001
dne 5. 6. 2003 ustavilo stečajni postopek
zoper pravno osebo Kora-C, d.d., Ljubljana – v stečaju, Mladinska ulica 12, Ljubljana. Stečajni postopek se nadaljuje zoper
stečajno maso.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2003
St 6/2000
S-96224
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 6/2000 dne 6. 6. 2003 razrešilo stečajnega upravitelja Edvarda Bavcona iz Ljubljane in imenovalo stečajno upraviteljico Simono Goriup iz Ljubljane v stečanjem postopku nad dolžnikom Elvelux Commerce
d.o.o. – v stečaju, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2003
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St 121/2002
S-96225
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 121/2002 z dne 22. 5. 2003 stečajni postopek zoper dolžnika Ćorić Cirila s.p., Trgovina San Ribnica, Grič c. III/3 utavilo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2003
St 83/2003
S-96226
To sodišče je s sklepom St 83/2003
dne 9. 6. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Risk, podjetje za računalniški inženiring in kooperacije, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 150, matična številka
5291275, šifra dejavnosti 74.204.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Janez Golob iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 9. 2003 ob 10.45, soba 321 tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9. 6.
2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 6. 2003
St 33/2003
S-96227
To sodišče je s sklepom St 33/2003
dne 9. 6. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Barešić Franjo s.p., avtoprevzništvo, Ljubljanska 84, Domžale,
davčna številka: 53617240.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Staška Mrak Jamnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-711006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 9. 2003 ob 9.30 soba 307/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9. 6.
2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 6. 2003
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St 9/2003-41
S-96228
V postopku prisilne poravnave dolžnika
Agranta d.d., Lendavska 9, Murska Sobota poravnalni senat spreminja odredbo o
imenovanju upniškega odbora tako, da se
namesto dosedanjega člana Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o., Miklošičeva 12, Ptuj, v
upniški odbor imenuje upnik Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 6. 2003
St 28/2003
S-96229
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 28/2003 z dne 10. 6. 2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Laser, podjetje za poslovne storitve in
trgovino Bled, d.o.o., Kajuhova cesta 1,
Bled, matična št. 5378320, šifra dejavnosti 74.873.
Za upravitelja prisilne poravnave se določi Veljko Jan, Blaževa ulica 3/f, Škofja
Loka.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj sodišču z obrazloženo vlogo
in priloženimi dokazili o obstoju in višini terjatev, v dveh izvodih in s potrdilom o plačani
sodni taksi za prijavo terjatve, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od skupne vsote prijavljenih terjatev posameznega upnika, vendar
najmanj 1.9000 SIT in največ 38.000 SIT,
na račun št. 01100-1000339014, sklic na
št. 11-42170-7110006-55402803 za pravne osebe in račun št. 01100-1000338529,
sklic na št. 11-42170-7110006-55402803
za fizične osebe in zasebnike, v roku 30 dni
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih ugovarjajo proti terjatvam drugih
upnikov v roku 30 dni po izteku roka iz
prejšnje točke (roka za prijavo terjatev).
Sklep o začetku postopka prisilne poravnave se vpiše v sodni register.
Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– RS, Ministrstvo za finance, DURS, DU
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
– Panglosar d.o.o., Poslovne storitve,
Brest 4, Ig pri Ljubljani,
– Abanka Vipa d.d., Ljubljana, Slovenska 58, Ljubljana,
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Kranj, Zlato polje 2,
Kranj,
– Agnes Mencinger, Zgoša 49b, Begunje na Gorenjskem, predstavnica delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 10. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 6. 2003
St 22/2003
S-96230
1. Nad dolžnikom Ascom, import-export Kranj, d.o.o., Kidričeva 11,
Kranj, se začne stečajni postopek.
2. Za stečajnega upravitelja se določi
Janko Maček, Zvirče 28a, Tržič.
3. Narok za preizkus terjatev bo dne
23. 9. 2003 ob 8.30 v sobi št. 12 tukajšnjega sodišča.
4. Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve ste-
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čajnemu senatu v dveh mescih po objavi
tega oklica.
5. Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje terjatve.
6. Ta oklic je bil pritrjen na oglasno desko tukajšnjega sodišča, dne 10. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 6. 2003
St 36/2003
S-96231
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 36/2003 sklep z dne 4. 6. 2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Šoštarič Sašo s.p., »Bart«, Dobojska ulica
22/a, Celje (matična številka: 5270299)
se začne in takoj zaključi v skladu z
dol. 99/I ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso ni.
2. Odredi se objava sklepa in na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Šoštarič Sašo
s.p., »Bart«, Dobojska ulica 22/a, Celje
(matična številka: 5270299), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 6. 2003
St 39/2003
S-96232
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 39/2003 sklep z dne 9. 6. 2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Krivec Vera s.p., Pletenje, komercialne storitve, potujoča prodajalna, Pristava pri Mestinju 28, Pristava pri Mestinju (matična številka: 5834430).
Odslej se firma glasi: Krivec Vera s.p.,
Pletenje, komercialne storitve, potujoča prodajalna, Pristava pri Mestinju 28, Pristava
pri Mestinju (matična številka: 5834430) –
v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali

poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 01100-1000339014 (sklic
na št. 11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. septembra 2003 ob 13. uri v sobi
št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 9. 6.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 6. 2003
St 40/2003-8
S-96233
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 40/2003 sklep z dne 9. 6. 2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Simon Špan s.p., Razgledna ulica 15, Celje, (matična številka: 1335774).
Odslej se firma glasi: Simon Špan s.p.,
Razgledna ulica 15, Celje (matična številka:
1335774 – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 01100-1000339014 (sklic
na št. 11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. septembra 2003 ob 13.45 v sobi
št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 9. 6.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 6. 2003
St 41/2003
S-96234
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 41/2003 sklep z dne 4. 6. 2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Horvat Danica s.p., Frizerski salon Danica,
Ul. XIV. divizije 5, Rogaška Slatina (matična številka: 5139345), se začne in takoj zaključi v skladu z dol. 99/I ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
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3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Horvat Danica
s.p., Frizerski salon Danica, Ul. XIV. divizije
5, Rogaška Slatina (matična številka:
5139345), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 6. 2003
St 109/2002
S-96236
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 109/2002 sklep z dne 4. 6.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Gorenc Miran s.p., Avtoelektro servis in prevozi, Zadobrova 76/a, Škofja vas – v stečaju (matična številka: 5090830), se zaključi v skladu z dol. 169. čl. ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Gorenc Miran
s.p., Avtoelektro servis in prevozi, Zadobrova 76/a, Škofja vas – v stečaju (matična
številka 5090830), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 6. 2003
St 181/2002
S-96237
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Splošno mizarstvo Ljubo Panič s.p.,
Bistrica pri Rušah 1/a, Ruše, se v skladu
s členom 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.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 6. 2003
St 169/2002
S-96238
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Bednjički Zvonimir, Instalacije vseh
ogrevalnih sistemov ter izdelava in montaža manjših kovinskih predmetov, Kajči s.p., Ul. Mladinskih brigad 15, Miklavž
na Dravskem polju, se v skladu s členom
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.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 6. 2003
St 138/2002
S-96239
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Apia - Nova, Posredništvo v prometu z nepremičninami, Danica Kolac s.p.,
Dogoška 1, Maribor, se v skladu s členom
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.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 6. 2003

Št.

St 150/2002
S-96240
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Graovac Mirjana Trgovina na drobno, sadno zelenjavni vrt Agrum ter trgovina na debelo, s.p., Ul. heroja Šlandra 19, Maribor, se v skladu s členom
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.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 6. 2003
St 25/2003
S-96241
Poravnalni senat obvešča upnike, da bo
narok za prisilno poravnavo v zadevi Kačar-Mont proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Maribor, Preradovičeva ulica 22, dne 11. 7. 2003 ob 9.30 v
sobi št. 253 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predloženi načrt
finančne reorganizacije dolžnika na tem sodišču in sicer v ponedeljek od 9. do 12. ure,
v sredo od 9. do 12. ure in od 13. do 15. ure
in v petek od 9. do 12. ure v pisarni št. 227.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 6. 2003
St 71/2002-41
S-96242
To sodišče obvešča vse upnike, da bo
drugi narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi Transfer Družba za trgovino in storitve d.o.o. – v stečaju, Maribor, Linhartova 6, dne 11. 7. 2003 ob 9. uri v sobi
št. 253.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 6. 2003
St 46/2002
S-96333
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika P.A.R. podjetje za proizvodnjo in
trženje d.o.o. – v stečaju, Otiški vrh
25/a, Dravograd, se I. narok za preizkus
terjatev, ki je razpisan za dne 2. julija 2003,
ob 9. uri, v sobi št. 38, prekliče in se preloži na dne 20. avgusta 2003, ob 9. uri, v
sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 6. 2003
St 54/2003
S-96334
To sodišče je s sklepom z dne 20. 5.
2003 pod opr. št. St 54/2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Agromak Podjetje za prodajo na debelo
in drobno d.o.o., Cesta 20. julija 2C, Zagorje ob Savi, matična številka: 5547148,
vložna številka: 11375200, šifra dejavnosti:
51.310.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na
transakcijski
račun
št.:
01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
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Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (20. 5.
2003).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Melita Butara iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Resped d.o.o. (PE Vrtojba), Šempeter pri Gorici,
– Citrus d.o.o., Dolenjska cesta 244,
Ljubljana,
– Ecoimport export import d.o.o., Partizanska 3, Ljubljana,
– KZ Krka z.o.o., Šentjernejska c. 6,
Novo mesto,
– Mira Čuček, Gerbičeva 52, Leskovec
pri Krškem.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 20. 5. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2003
St 86/2003
S-96335
To sodišče je s sklepom St 86/2003
dne 11. 6. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Savoy trgovina, marketing,
gostinstvo in storitve, d.o.o., Tržaška
c. 2, Ljubljana, matična številka: 5388961,
šifra dejavnosti: 51.190.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odvetnik Andrej Razdrih iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 9. 2003 ob 10.30, soba 307/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2003
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St 83/99
S-96336
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 83/99 dne 4. 6. 2003 zaključilo stečajni
postopek nad stečajno maso Avtomontaža,
d.d., Celovška 180, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2003
St 42/2003
S-96371
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 42/2003 sklep z dne 12. 6.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Ida Vasič s.p. »Dnevni bar La Vita«,
Ljubljanska cesta 7, Celje (matična številka: 1337084), se začne in takoj zaključi
v skladu z dol. 99/I ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Ida Vasič s.p.
»Dnevni bar La Vita«, Ljubljanska cesta 7,
Celje (matična števika: 1337084), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 6. 2003
St 94/2003
S-96373
To sodišče je s sklepom St 94/2003
dne 11. 6. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Koda PS Trading podjetje za trgovino, zastopanje, inženiring
in proizvodnjo, d.o.o., Dunajska 21,
Ljubljana, matična številka: 5908426.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odvetnica Darja Erceg iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 11. 9. 2003 ob 10.45, soba
363/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2003
St 11/2003
S-96374
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom SIN-PO d.o.o., Kočevje, za dne
15. 9. 2003, ob 10.10, v sobi 321/III tega
sodišča razpisuje nadaljnji narok za preizkus prijavljenih terjatev.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2003
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St 68/2003
S-96375
To sodišče je s sklepom z dne 2. 6.
2003 pod opr. št. St 68/2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Tisa Fincomm d.o.o., Ključavničarska 4,
Ljubljana, matična številka 5807620, šifra
dejavnosti 74140.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno takso.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (2. 6.
2003).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena mag. Staška Mrak Jamnik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Iskra Kibernetika Inženiring p.o. - v stečaju, Savska Loka 4, Kranj,
– Sonce d.o.o., Tivolska 48, Ljubljana,
– Bima d.o.o., Cigaletova 11, Ljubljana,
– Nova kreditna banka d.d., Kodričeva
11, Nova Gorica,
– Urban Jalen, Cesta Staneta Žagarja
30, Radovljica.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 2. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2003
St 29/2003
S-96376
Stečajni postopek nad dolžnikom Merinka Merikop d.o.o., Žitna ul. 12 - v stečaju, Maribor, se ustavi.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 6. 2003
St 5/2003
S-96377
S sklepom tega sodišča opr. št.
St 5/2003 z dne 20. 5. 2003 je bila potrjena prisilna poravnava nad dolžnikom Eurocut Proizvodnja, trgovina d.o.o., Slovenska Bistrica, Špindlerjeva ulica 2/d.
Terjatve upnikov so razvrščene v 4 razrede, in sicer:
1. razred A – terjatve iz naslova obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih in državnih inštitucij, in ki se poplačajo v 1 letu od
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave v višini 20%,

2. razred B – terjatve iz naslova obveznosti iz posojilnih pogodb, ki jih bodo upniki spremenili v lastniške deleže in za katere
se poveča osnovni kapital dolžnika,
3. razred C – terjatve iz naslova obveznosti do zaposlenih, plač za meseca december 2002 in januar 2003, za katere se
položaj tudi po potrditvi načrta finančne reorganizacije ne spremeni,
4. razred D – terjatve upnikov z ločitvenimi pravicami, za katere se položaj tudi po
potrditvi načrta finančne reorganizacije ne
spremeni.
Seznami upnikov z ugotovljenimi terjatvami in zmanjšanimi zneski so sestavni del
sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 31. 5. 2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 6. 2003
St 18/2003-6
S-96437
To sodišče na podlagi 28. in 29. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji objavlja oklic
1. Da je s sklepom opr. št. St 18/2003 z
dne 13. 6. 2003 začelo postopek prisilne
poravnave med dolžnikom Greda tovarna
sadnih izdelkov d.o.o., Mirna, Pod Radovnico 3, Mirna, matična št. 5284899, šifra
dejavnosti DA 15.330 in njegovimi upniki.
2. Za upravitelja prisilne poravnave je
določen Jožef Vukčevič, univ. dipl. ek., Gorjupova cesta 11/a, Kostanjevica na Krki.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku prisilne poravnave na oglasno desko, naj prijavijo svoje terjatve sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi oklica v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
5. Člani upniškega odbora so:
– Škarja Olga, Zapuže 4, Mirna – kot
predstavnica delavcev,
– Staramex Pet d.o.o., Mestinje 7, Podplat,
– Helios kemična tovarna Domžale
d.o.o., Ljubljanska 114, Domžale,
– Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32,
Koper,
– Esarom Essenzenfabrik Ges.m.b.H.,
Esaromstrasse 51, 2105 Oberrohrbach bei
Wien,
– Henseland bv Bioscience Business
Centre, Zernikepark 8E, 97000 Groningen
Holand,
– Taris Handerlsgesellschaft mbH Bahnohofstrasse 24, 9020 Klagenfurt, Austria.
6. oklic o začetku prisilne poravnave je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 13. 6. 2003
St 7/2003-11
S-96438
To sodišče je na seji senata dne 12. 6.
2003 pod opr. št. St 7/2003 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Izdelava in vzdrževanje kovinskih konstruk-
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cij in vzdrževalna dela na stanovanjskih
objektih Vraničar Stanislav s.p., Šegova
8, sedaj Jedinščica 15, Novo mesto, matična številka 5623435, šifra dejavnosti
28.110, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Izdelava in vzdrževanje kovinskih konstrukcij
in vzdrževalna dela na stanovanjskih objektih Vraničar Stanislav s.p., Šegova 8, sedaj
Jedinščica 15, Novo mesto, izbriše iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 12. 6. 2003
St 11/2003
S-96439
To sodišče je s sklepom poravnalnega
senata št. St 11/2003 z dne 2. 6. 2003
začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Sadjarska zadruga Posavja
z.o.o., Arnova selo 37, p. Artiče, matična
št. 572158, šifra dejavnosti 01.132.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, da sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi oklica v Uradnem listu Republike Slovenije, prijavijo svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni, po izteku roka za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen Zdravko Groboljšek iz Sevnice.
V upniški odbor so bili imenovani upniki:
– Kmečka zadruga z.o.o., Pod obzidjem
39, Brežice;
– Transglob mednarodna špedicija
d.o.o., Ljubljana, Slovenska 54, Ljubljana;
– Zadružna kmetijska družba d.o.o., Miklošičeva 4, Ljubljana;
– Sklad za regionalni razvoj, Šeškova 9,
Ribnica;
– O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska 17, Brestanica;
– PAK 4, Podjetje za proizvodnjo kartonske embalaže d.o.o., Opekarna 22, Trbovlje;
– Franci Hribar, Rigonce 31, Dobova.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 2. 6. 2003.
Prijave terjatev, ki so bile vložene na podlagi oklica št. St 24/2002 z dne 29. 1.
2003 v tem postopku ne veljajo in je potrebno terjatve ponovno prijaviti, ker je bil
predlog za začetek postopka prisilne poravnave zavržen in postopek ustavljen s
sklepom z dne 28. 4. 2003.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 13. 6. 2003
St 75/93
S-96440
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 75/93 z dne 12. 6. 2002 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Štajerska
hranilnica d.d. – v stečaju, Maribor, Gregorčičeva 37, ker so končana vsa opravila
iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 6. 2003

Št.

St 35/2003
S-96441
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 35/2003 z dne 12. 6. 2003 začelo stečajni postopek nad samostojno podjetnico
Stanislavo Vrtin s firmo Boutique »TOM
ROK«, trgovina na drobno z usnjeno in
tekstilno konfekcijo, Stanislava Vrtin
s.p., Šentilj 122/c, Šentilj v Slovenskih
goricah.
Odslej se dolžničina firma glasi Boutique
»TOM ROK«, trgovina na drobno z usnjeno
in tekstilno konfekcijo, Stanislava Vrtin s.p.
– v stečaju, Šentilj 122/c, Šentilj v Slovenskih goricah, njena matična številka je
5271109, šifra dejavnosti pa 4102.
Za stečajnega upravitelja je določen Ignac Marinič, dipl. ekonomist, Svetozarevska 10, Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu na naslov Okrožno sodišče v Mariboru, 2000 Maribor, Sodna ulica 14, v dveh
mesecih od dneva, ko je bil oklic o začetku
stečajnega postopka objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Narok za preizkus terjatev bo dne 26. 9.
2003 ob 9. uri v sobi št. 253 tega sodišča
v Mariboru.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 12. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 6. 2003
St 211/2002
S-96442
To sodišče je s sklepom St 211/2002
dne 12. 6. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Mebles IMS d.o.o., Dunajska 191, Ljubljana, matična številka
5475538, šifra dejavnosti 50.102.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marta Kalpič iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva, objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 9. 2003 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2003
St 19/2003-7
S-96443
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 19/2003 z dne 11. 6. 2003 začelo in
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Mister Gregor, generalno vzdrževanje
objektov Cerklje, d.o.o., Cerklje, Češnjevek 10.
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Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 6. 2003
St 53/2002
S-96444
1. To sodišče je na seji senata dne 12. 6.
2003 sklenilo, da se stečajni postopek nad
dolžnikom Agensinvest Investicije, inženiring in trgovina d.o.o. Koper, matična
številka 5603056, šifra dejavnosti 74.204,
začne in takoj zaključi.
2. Na lokalno skupnost Občino Koper
se prenese premoženje dolžnika, ki ga
predstavljata nepremičnini »poslovna prostora« v objektu Zeleni park in ki sta v zemljiški knjigi vpisana z lastninsko pravico na
ime Agensinvest d.o.o. Koper (zemljiško
knjižni vlogi št. 1217 k.o. Koper) in sta označena v grafičnem posnetku objekta Zeleni park z E 40 in E 64 ter predstavljata
poslovni prostor E 40 (26,93 m2) konec
hodnika v I. nadstropju, poslovni prostor E
64 (114,61 m2) pa hodnik v II. nadstropju,
brez prevzema obveznosti (peti odstavek
99. člena ZPPSL).
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
odreja izbris stečajnega dolžnika iz sodnega registra tukajšnjega sodišča.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 12. 6. 2003
St 42/2002
S-96445
1. To sodišče je na seji senata dne 12. 6.
2003 sklenilo, da se stečajni postopek nad
dolžnikom Alu-Term gradnje, inženiring,
trgovina in storitve d.o.o. Izola, matična
številka 1126067, začne in takoj zaključi.
2. Na lokalno skupnost Občino Izola se
prenese terjatev dolžnika do tožene stranke
Listello d.o.o. Brnčičeva št. 13, Ljubljana,
ki se vodi pri Okrožnem sodišču v Kopru
pod opr. št. Pg 195/2000 v znesku
27,314.107 SIT brez prevzema obveznosti
(peti odstavek 99. člena ZPPSL).
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
odreja izbris stečajnega dolžnika iz sodnega registra tukajšnjega sodišča.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 12. 6. 2003
St 1/2003
S-96446
Poravnalni senat tega sodišča objavlja
na podlagi drugega odstavka 52. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99)
oklic:
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo nad dolžnikom Neno M., Podjetje za trgovino, prevoz in prekladanje
d.o.o., Prisoje 9, Koper, dne 10. 7. 2003
ob 9. uri v razpravni dvorani št. 152/1 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 208/2 (desno) v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi glasovali pisno, naj glasovnico z originalnim
podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu
senatu. Upniki, ki so pravne osebe, naj gla-
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sovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal
zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju
se bodo upoštevale le tiste pisne glasovnice, ki jih bo senat prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 6. 2003
St 4/2003
S-96447
V stečajnem postopku nad dolžnikom
AP - PRO podjetje za proizvodnjo in
montažo kovinskih in galvanizacijskih
izdelkov d.o.o., Lovrenc na Dravskem
polju 3-4 - v stečaju, bo drugi narok za
preizkus terjatev dne 9. 7. 2003, ob 12.15,
v sobi 26/II.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 13. 6. 203

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 66/2000
SR-6203
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Igorju Fortunu, v pravdni zadevi tožeče stranke Proxy BPD, Borzno posredniška družba, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 2, ki jo zastopa pooblaščenec Dušan Golovrški, odvetnik v Ljubljani, Prešernov trg 3,
proti toženi stranki Neži Cindrič, Ulica 21.
oktobra 17, Črnomelj, sedaj neznanega bivališča v Nemčiji, zaradi plačila 108.517,10
SIT s pp,v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 20. 5. 2003, postavlja
začasnega zastopnika toženi stranki Neži
Cindrič, Ulica 21. oktobra 17, Črnomelj, sedaj neznanega bivališča v Nemčiji.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik –
odvetnik Dušan Bricelj iz Črnomlja, Ul. Pod
lipo 4/a.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko vse do takrat, dokler le-ta
ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 20. 5. 2003
P 41/2003
SR-6205
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Igorju Fortunu, v pravdni zadevi tožeče stranke Drgan Martina, Cesta brigad 5, Novo mesto, ki ga zastopa pooblaščenka Vida Gaberc, odvetnica v Ljubljani,
proti toženi stranki Prus Ani, neznanega bivališča, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine
zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem, pcto 100.000 SIT, v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne
22. 4. 2003 postavlja začasnega zastopnika
Prus Ani, neznanega prebivališča.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik –
odvetnik Jože Vardjan iz Črnomlja, Trg svobode 1, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Prus Ano, neznanega
prebivališča, vse do takrat, dokler le-ta ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
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za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 22. 4. 2003
P 85/2002
SR-6206
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Igorju Fortunu, v pravdni zadevi tožeče stranke Ivec Ane iz Rožanca 11,
Črnomelj, ki jo zastopa pooblaščenec Jože
Vardjan, odvetnik v Črnomlju, proti toženi
stranki Grahek Mihi, Rožanec 24, Črnomelj,
sedaj neznanega bivališča, zaradi priznanja
lastninske pravice in izstavitve z.k. listine,
pcto 100.000 SIT, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 22. 4. 2003
postavlja začasnega zastopnika Grahek Mihi, Rožanec 24, Črnomelj, sedaj neznanega
bivališča.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik –
odvetnik Anton Zajc iz Črnomlja, Ulica 21.
oktobra 19/a.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Ivec Miha, Rožanec 24,
Črnomelj, sedaj neznanega bivališča, vse
do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okajno sodišče v Črnomlju
dne 22. 4. 2003
P 19/2003
SR-6217
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni sodnici-svetnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Banovec Martina, Dobliče 17, Črnomelj, ki ga zastopa
pooblaščenec Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki neznani dediči
neznanega bivališča po pok. Prebilič Jeri
iz Doblič 19, Črnomelj, zaradi ugotovitve
lastninske pravice in izstavitve z.k. listine,
pcto 100.000 SIT, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 23. 4.
2003 postavlja začasnega zastopnika toženi stranki neznani dediči neznanega bivališča po pok. Prebilič Jeri iz Doblič 19,
Črnomelj.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik –
odvetnik Dušan Bricelj iz Črnomlja, Ulica
Pod lipo 4/a.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane dediče neznanega bivališča po pok. Prebilič Jeri iz Doblič 19, Črnomelj, vse do takrat, dokler le-ta
ali njihov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 23. 4. 2003
P 5/2001
SR-6218
V pravdni zadevi opr. št. P 5/2001
Okrajnega sodišča v Grosupljem, tožeče
stranke Vinka Pirnata, Zaloška 78, Ljubljana in Olge Salkič, Cankarjeva 1, Ljubljana,
ki ju zastopa odvetnik Janez Gruden iz Ljubljane, proti toženi stranki 1. Anna Skrbina,
7676 Pierson Street, Detroit, Michigan
48228 U.S.A. in 2. Alice Youngling, 13659
Orshard Road, South Gate, Michigan
48192 U.S.A., zaradi priznanja lastninske
pravice na nepremičninah (vrednost spora
100.000 SIT), dne 20. 5. 2003, toženima

strankama Anni Skrbina in Alice Youngling,
neznanega prebivališča, se postavlja začasna zastopnica Tajka Golob, odvetnica v
Ljubljani, Trdinova 3/IV.
Začasna zastopnica bo zastopala toženi
stranki v pravdni zadevi opr. št. P 5/2001,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 20. 5. 2003
In 2002/00062
SR-5773
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Lilijani Podlesnik, v izvršilni zadevi
upnice Republike Slovenije, Ministrstva za
obrambo, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Ljubljana, Trdinova 4/IV, Ljubljana, zoper dolžnico Morača Jovanko, Osenjakova
8, Ljubljana, zaradi izpraznitve in izročitve
nepremičnine, dne 12. 2. 2003, sklenilo:
dolžnici Jovanki Morača se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Anka Kenda Oražem, Slovenska
c. 55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do taktat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2003
I 2000/08372
SR-6207
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnika
SI.Mobil, telekomunikacijske storitve, d.d.,
Šmartinska c. 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper
dolžnika Zdravka Šmudiča, Grablovčeva 32,
Ljubljana, zaradi izterjave 386.618 SIT s pp,
dne 23. 4. 2003, sklenilo:
dolžniku Zdravku Šmudiču se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Anka Kenda Oražem, Slovenska
c. 55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2003
I P 2264/2000
SR-6220
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Andreji Bedene, v pravdni zadevi tožeče
stranke Adriatic zavarovalna družba d.d.,
Koper, Ljubljanska cesta 3a, Koper, proti
toženi stranki Gregorju Birsa, Molekova 3,
Ljubljana (sedaj neznanega prebivališča),
zaradi plačila 1,940.300 SIT s pp, dne
23. 4. 2003, sklenilo:
toženi stranki, Gregorju Birsa, neznanega prebivališča, se v pravdni zadevi opr. št.
I P 2264/2000, postavlja začasni zastopnik, odvetnik Matjaž Čebular, Hacquetova
5, p.p. 5742, Ljubljana, ki bo zastopal tože-
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no stranko v postopku zaradi plačila
1,940.300 SIT s pp.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2003
SR-6213
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
izvršilni zadevi upnika SI.Mobil, telekomunikacijske storitve, d.d., Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Branko Lipovec iz Kranja,
zoper dolžnico Divno Robar-Dorin, brez stalnega bivališča v Republiki Sloveniji, s sklepom z dne 15. 4. 2002 postavilo dolžnici
Divni Robar-Dorin začasno zastopnico, odvetnico Tatjano Sitar-Dular, Glavni trg 22,
Novo mesto. Postopek teče zaradi izterjave
36.592 SIT s pp.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico v tem postopku vse do takrat, dokler
dolžnica ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred sodiščem, oziroma dokler pristojni Center za socialno delo ne bo sporočil, da je postavil skrbnika.
Postavitev začasnega zastopnika dolžnice temelji na 4. točki drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 23. 4. 2003

Oklici dedičem
D 199/2001
OD-6226
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek
po
pok.
Zajc
Francu,
roj. 2. 4. 1859, z zadnjim stalnim prebivališčem v Domžalah, ki je bil s sklepom tega
sodišča opr. št. N 66/99, izdan 7. 5. 2001,
razglašen za mrtvega z datumom smrti
3. 4. 1929.
Glede na navedeno sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dedovanja zapustnikovega premoženja, da se v roku enega leta po objavi tega
oklica prijavijo sodišču kot dediči, ker bo po
poteku oklicnega roka sodišče nadaljevalo z
zapuščinskim postopkom in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 5. 2003
D 351/2002
OD-5780
Cociancich Giuseppe, neznano bivališče, je dne 1. 1. 1956 umrl in ni zapustil
oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa, Ivančičeva 19, Ankaran.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 4. 2003

Št.

Oklici pogrešanih
N 31/2001
PO-5777
Jančgej Andrej (Janzhiger Andreas), datum rojstva 19. 11. 1839, nazadnje stanujoč Zg. Domžale 13, Domžale, neznan od
leta 1876, se poziva, da se oglasi sodišču
ali začasni skrbnici Glumac Desanki dipl.
socialni delavki, strokovni delavki Centra za
socialno delo Domžale. Sodišče prav tako
poziva vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem
življenju, da to takoj sporočijo sodišču v
treh mesecih po objavi oklica, sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 4. 2003

Sodni register
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
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no št. 1/6023/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 7. 2.
2003.
Družbeniki Luka Koper, prekladanje,
skladiščenje in druge pristaniške dejavnosti
d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper,
SŽ-Centralne delavnice Ljubljana d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana, V.L. International Engineering L.L.C., 1912 Capitol
Ave. Cheyenne, Cheyenne, Wyoming, ZDA
in Veneta Lavaggi S.r.l., Via Malcontenta 3,
Malcontenta – Venezia, Italija, izjavljajo, da
so poplačane vse obveznosti družbe, da so
urejena vsa razmerja z delavci in da prevzamejo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenike skladno
s predlogom za razdelitev premoženja, ki je
pismena priloga sklepa o prenehanju družbe po skrajšanem postopku z dne 7. 2.
2003.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 2003

LJUBLJANA
CELJE
Rg-2561
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja DEMI – GROS, trgovina in storitve,
d.o.o., Podvin 213, Žalec, zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba DEMI – GROS, trgovina in storitve, d.o.o., Podvin 213, Žalec, preneha
po skrajšanem postopku.
Družba ima šest družbenikov, in sicer
Dolar Milivoja, Podvin 198, Žalec; Luskar
Dušana, Podvin 213, Žalec; Žagar Branimira, Podvin 190, Žalec; Zajc Jožeta, Petrovče 159, Petrovče, Kajtna Bogdana, Griže
34, Griže in Salesin Verico, Čopova 3, Žalec, ki prevzamejo obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Premoženje družbe ostane družbenikom.
Sklep so sprejeli družbeniki dne 19. 12.
2002.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 2. 2003

KOPER
Srg 309/2003
Rg-6162
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba W.E.S., čistilni servis, d.o.o.,
Koper, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod vlož-

Srg 02234/2003
Rg-5789
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Heras, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Malči Beličeve 125, Ljubljana, ki jo
zastopa notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, Tavčarjeva ulica 3, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Heras, d.o.o., Ljubljana, Malči Beličeve 125, objavlja sklep:
družba Heras, trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Malči Beličeve 125, reg. št. vl. 1/02999/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne 28. 3. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Cvar Andrej, Malči Beličeve 125, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8,000.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 8,000.000 SIT prenese
v celoti na Cvar Andreja.
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 02542/2003
Rg-5791
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Biva Dom,
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Notranja oprema in storitve, d.o.o., Klanec
11, Komenda, ki jo zastopa notarka Lokošek
Majda iz Domžal, Kolodvorska 6, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Biva Dom
Notranja oprema in storitve, d.o.o., Klanec
11, Komenda, objavlja sklep:
družba Biva Dom, Notranja oprema in
storitve, d.o.o., Klanec 11, Komenda, ·reg.
št. vl. 1/11113/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja z dne
10. 4. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Vidrih Bojan, Klanec 11,
Komenda, z ustanovitvenim kapitalom
1,624.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse premoženje in ustanovitveni
kapital v znesku 1,624.000 SIT prenese v
celoti na Vidrih Bojana.
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 02541/2003
Rg-5793
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče je po okrožni sodnici Gorše Mušič Heleni predlog družbe Maxus, trgovsko
podjetje d.o.o., Ljubljana, Kneza Koclja 28,
za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Maxus, d.o.o., Ljubljana, Kneza Koclja 28,
objavlja sklep:
družba Maxus, trgovsko podjetje
d.o.o., Ljubljana, Kneza Koclja 28, reg.
št. vl. 1/12176/00 preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 2. 4.
2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja in družabnika družbe sta Vukovič Igor in Vukovič Zora, oba Kneza Koclja
28, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morbitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse premoženje in ustanovitveni
kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese v
celoti na Vukovič Igorja in Vukovič Zoro.
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 Republike Slovenije, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 4. 2003

MARIBOR
Srg 423/2003
Rg-6166
Družba Equip, projektiranje, inženiring, izvajanje, trgovina, d.o.o., Kersni-
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kova 15/a, Maribor, reg. št. vl.
1/6838-00, katere družbenik je Šnajder
Timotej, Kersnikova 15/a, Maribor, po
sklepu družbenika družbe z dne 27. 2.
2003, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Šnajder
Timotej.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave 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

NOVA GORICA
Srg 314/2003
Rg-6154
Družba Metalest, mednarodno podjetje za marketing, trgovino in investicije
d.o.o., s sedežem Tolminskih puntarjev
12, 5000 Nova Gorica, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. 1-04251-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 9. 5. 2003.
Ustanovitelj družbe je Antoni Livio, Media vas 2, Devin, Italija, ki prevzema obveznsot plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 5. 2003

NOVO MESTO
Srg 184/2003
Rg-6147
Okrožno sodišče v Novem mestu kot
registrsko sodišče na predlog za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Samburu Novo mesto, d.o.o., trgovsko podjetje, Novo mesto, Nad mlini 50, objavlja sklep:
družba Samburu Novo mesto, d.o.o.,
trgovsko podjetje, Novo mesto, Nad
mlini 50, vpisana na reg. vl. št.
1-2277/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 9. 5.
2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Aleš Mišjak, Novo mesto, Nad mlini 50, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
1,500.000 SIT in ostalo premoženje družbe v celoti prenese na Aleša Mišjaka.
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 Novem mestu
dne 9. 5. 2003

SLOVENJ GRADEC
Srg 173/2003
Rg-6236
Družba ALVO, storitve in trgovina,
d.o.o., Koroška cesta 18/a, Muta, reg.
št. vl. 1/8060-00, katere družbenik je Albin Vogrin, po sklepu družbenika z dne
23. 4. 2003 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom prevzame Albin Vogrin iz Vuzenice, Mladinska ulica 69.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 5. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana, preklicuje žig okrogle oblike z vsebino: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo. V sredini ima grb Republike Slovenije. Dodatnih številčnih oznak ni
imel. Ob-96596

Priglasitveni list
Bečirović Rifet, Galilejeva 3, Piran - Pirano, priglasitveni list, opravilna št.
40-0027/94, izdan dne 2. 1. 1994.
gnj-121762
Bezjak Janez, Borovci 5/c, Markovci,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 070085,
izdala OZ Ptuj. gnm-122059
Budja Mirjana, Irenina 6, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-6706/2000, izdan dne 11. 10. 2000. gnd-121518
Hribar Olga, Zg. Tuhinj 56, Laze v Tuhinju, priglasitveni list, opravilna št.
15-0367/94, izdan dne 25. 5. 1994.
gnw-121649
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Kampuš Dušanka, Apaška cesta 1/a,
Gornja Radgona, obrtno dovoljenje, št.
051979/0663/01-18/1998, izdano dne
20. 11. 1998. gnq-121580
Kante Milan - splošno zidarstvo s.p., Branik 5/b, Branik, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 003254/0693/00-47/1995, izdana dne 6. 3. 1995. gnu-121909
Korlat Adnan s.p., Gornji trg 33, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 25-1245/02, izdan dne 5. 4. 2002. gnr-121804
Kosi Manuela s.p., Rošpoh 168, Pesnica pri Mariboru, priglasitveni list, opravilna
št. 064-6714/2000, izdan dne 16. 10.
2000. gno-122057
Romšak Ahacij s.p., Krivčevo 6, Stahovica, priglasitveni list, opravilna št.
15-0601/94, izdan dne 25. 8. 1994.
gnc-122119
Šiška Janja, Stopiče 102, Stopiče, priglasitveni list, opravilna št. 038/0036/93,
izdan dne 27. 11. 1993. gnv-121750
Štrous Nadica s.p., Kotnikova 5, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
25-1227/02, izdan dne 15. 2. 2002.
gnh-122064
Vaupotič Tjaša, Cankarjeva cesta 7, Logatec, priglasitveni list, opravilna št.
26/3028/03. gnj-121962

Potne listine
Abdić Jasmin, Franca Mlakarja 18, Ljubljana, potni list, št. P00736998. gnz-122121
Baloh Dobeic Majda Katarina, Na Vrtači
7, Lesce, potni list, št. P00164738.
gnc-122144
Bizilj Ignac, Zg. Gameljne 4, Ljubljana
Šmartno, potni list, št. P00075546, izdala
UE Ljubljana. gnt-121927
Bočkor Karel, Mladinska 27, Izola - Isola,
potni list, št. P111057. gng-121840
Bočkor Marija, Mladinska 27, Izola - Isola, potni list, št. P00111055. gnh-121839
Bon Peter, Ulica IX. korpusa 2, Izola Isola, potni list, št. P00901144. gnh-121818
Cestnik Jan, Cesta Tončke Čeč 26, Trbovlje, potni list, št. P00755001. gnb-121745
Cvijanović Radomir, Vaše 14/b, Medvode, potni list, št. P00307345. gnr-121554
Demšar Mateja, Log nad Škofjo Loko 3,
Škofja Loka, potni list, št. P00598290.
gne-121717
Dolić Slavica, Brilejeva 3, Ljubljana, potni
list, št. P00433331. gnn-121833
Drašler Blaž, Betajnova 28, Vrhnika, potni list, št. P00745272. gnv-122075
Ferhatović Matej, Agrokombinatska 6/b,
Ljubljana, potni list, št. P00825976.
gny-122072
Fingušt Boštjan, Starše 44, Starše, potni
list, št. P00931173. gnv-121550
Gjurin Severa, Laknerjeva 7, Ljubljana,
potni list, št. P00327401. gnj-121937
Hlad Aleš, Ocvirkova 71, Ljubljana, potni
list, št. P00881610. gnn-121858
Jakončič Emanuela, Vipolže 18, Dobrovo v Brdih, potni list, št. P00578292.
gnk-122136
Jančar Janez, Rusjanov trg 8, Pernica,
potni list, št. P00071473, izdala UE Ljubljana. gnk-121561

Št.

Japelj Gorana, Bogomira Magajne 12, Izola - Isola, potni list, št. P00638045.
gnm-121834
Japelj Tadej, Bogomira Magajne 12, Izola
- Isola, potni list, št. P00638046.
gnp-121831
Japelj Tinia, Bogomira Magajne 12, Izola
- Isola, potni list, št. P00638047.
gnl-121835
Jurgalič Jure, Industrijska ulica 6, Ruše,
potni list, št. 001252228. m 696
Jurgalič Nada, Industrijska ulica 6, Ruše,
potni list, št. 001116048. m 697
Kezić Maja, Nusdorferjeva 9, Ljubljana,
potni list, št. P00062079. gnp-122156
Knez Urška, Šmarjeta 56, Škofja vas 3211,
potni list, št. P00589009. gnl-121710
Kodrič Robert, Rupa 40, Kranj, potni list,
št. P00771743. gnh-122089
Kolar Tatjana, Tovarniška ulica 6, Celje,
potni list, št. P00566211. gnc-121844
Koloini Jure, Jakčeva 39, Ljubljana, potni
list, št. P00733792, izdala UE Ljubljana.
gnb-121495
Kovač Petra, Pot pod hribom 3, Domžale,
potni list, št. P00118046. gnb-121895
Lorbek Radovan, Funtkova ulica 36, Ljubljana, potni list, št. P00057146. gnn-122133
Makovec Elvis, Vena Pilona 4, Koper Capodistria, potni list, št. P00053390.
gnr-121854
Marić Dušan, Industrijska 8, Ruše, maloobmejno prepustnico, št. AG 000010094.
gno-121857
Markučič Florjan, Škocjan 34/f, Škocjan,
maloobmejno prepustnico, št. AI 163888, izdala UE Koper. gnf-122141
Mihelič Nejc, Krožna cesta 6, Koper - Capodistria, potni list, št. P00634231.
gnj-122137
Mirković Marija, Smrtnikova 5, Ljubljana,
potni list, št. P00233453. gng-121790
Mojškerc Ana, Pot v dolino 29, Ljubljana,
potni list, št. P00151882, izdala UE Ljubljana.
gnu-121776
Mustafić Ismeta, Vrbovec 20, Ljubljana,
potni list, št. P00576229. gnv-121975
Ogorevc Darko, Zdešarjeva 15/a, Ljubljana-Polje, potni list, št. P00419926, izdala UE
Ljubljana. gnb-121795
Ogrizek Zoran, Golnik 15, Golnik, potni
list, št. P00490069. gnc-121794
Orter Egidij, Straže 43, Mislinja, potni list,
št. P00182218. gnq-121705
Petrovič Gregor, Cesta brigad 41, Novo
mesto, potni list, št. P00397241. gnz-121946
Polanec Irena, Ob gozdu 7, Lenart v
Slov.goricah, potni list, št. P00304791.
gnp-121606
Prošič Dušanka, Šalek 106, Velenje, potni list, št. P00670074. gnw-122124
Prošič Sašo, Šalek 106, Velenje, potni list,
št. P00670064. gnx-122123
Radičević Stevan, Archinetova 7, Ljubljana, potni list, št. P00745254. gnw-122074
Rakovec Darinka, Novakova cesta 11, Ormož, potni list, št. P00324446. gnc-121619
Rus Ana, Gradac 116, Gradac, maloobmejno prepustnico, št. AH 000006483.
gnw-121999
Sarajlič Rada, Kersnikova cesta 2, Velenje, potni list, št. P00175364, izdala UE Velenje. gnn-121583
Schiffrer Niko, Sp. Gorje 163, Zgornje
Gorje, potni list, št. P370933. gnc-121594
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Senica Magda, Pod vrtačo 18, Sevnica,
potni list, št. P00204895. gno-121657
Slemenik Irena, Primoži 6, Kočevska Reka, potni list, št. P00835161, izdala UE Kočevje. gnh-121814
Solomun Zorislav, Na gradu 9, Prestranek, potni list, št. P00611784. gnt-121952
Starbek Marko, Aškerčeva 11, Dob, potni list, št. P00323518. gnl-122085
Šinigoj Danilo, Vodnikova 45, Dornberk,
potni list, št. P00233882. gnb-121920
Škodnik Anton, Bodrež 3, Kanal, potni
list, št. P00592628. gnu-121676
Tilinger Marjeta, Legatova 12, Ljubljana,
potni list, št. P00143678. gnw-121749
Velikonja Urška, Brilejeva ulica 9, Ljubljana, potni list, št. P00152040. gni-121963
Vrhunc Gašper, Kropa 2/c, Kropa, potni
list, št. P00357389. gnr-121929
Vrhunc Mario, Kropa 2/c, Kropa, potni
list, št. P00410059. gnv-121850
Vrhunc Mateja, Kropa 2/c, Kropa, potni
list, št. P00357388. gnu-121851
Vrhunc Mojca, Kropa 2/c, Kropa, potni
list, št. P00251124. gnt-121852
Zadel Anže, Bleiwesova 6, Kranj, potni
list, št. P00597336. gnw-122149
Zecher Dušan, Markusperhart str. 20,
9500 Villach, potni list, št. P00543679.
gno-122007
Zemljič Jovita, Trate 7/a, Zgornja Velka,
potni list, št. P00316556. m-693
Zupančič Branka, Cesta talcev 7, Višnja
Gora, potni list, št. P00377208. gnr-121904
Zupančič Špela, Cesta talcev 7, Višnja
Gora, potni list, št. P00388187. gnq-121905
Zupančič Tina, Cesta talcev 7, Višnja Gora, potni list, št. P00680142. gnp-121906
Zupančič Urša, Cesta talcev 7, Višnja Gora, potni list, št. P00680143. gno-121907

Osebne izkaznice
Abram Otilija, Ljubljanska 29, Celje,
osebno izkaznico, št. 119725. gne-121917
Afrič Jožef, Goriška cesta 38, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 823414.
gny-122122
Amalija Ogrin, Ivana Hribarja 24, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
001510667. gnr-122079
Ambrožič Petra, Poljšica pri Gorjah 11,
Zgornje Gorje, osebno izkaznico, št.
1498115. gnw-121674
Andrini Nasti, Malgajeva ulica 14, Celje,
osebno izkaznico, št. 1438184. gng-122115
Bajec Uroš, Taborska 21, Domžale, osebno izkaznico, št. 758545. gnn-121708
Baloh Tomaž, Črešnjevec ob Dravi 12,
Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
000978367. gno-121532
Bavdek Sara, Kolodvorska 3, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 001276930.
gnd-122093
Bečan Gregor, 24. avgusta 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000760354.
gnf-121866
Bedernjak Jožef, Mirna 12, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 1063449.
gnm-121609
Bedrač Vesna, Regentova 12, Maribor,
osebno izkaznico, št. 001535352.
gnw-121774
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Beljan David, Mlaka, Zagrajškova 13,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1913546.
gno-121582
Bežek Kajzer Julija, Malejeva 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 400756.
gnl-121535
Blaznik Boris, Velebitska ulica 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 377762.
gnc-121644
Bokal Bogomir, Cesta zmage 14, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
000351071. gnb-121970
Borec Miklavž, Vrbanska 41, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000753747.
gnw-121624
Bračun Darja, Mestni trg 11, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000006674.
gnl-121810
Brateševec Andrejka, Vinka Vodopivca
103/c, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
386958. gnd-121568
Bravec Matjaž, Podrum 59/a, Podkum,
osebno
izkaznico,
št.
000256337.
gnm-121984
Brezlan Anton, Lindek 16, Frankolovo,
osebno
izkaznico,
št.
000061972.
gnp-121656
Bulić Aleš, VI. ulica 13, Preserje, osebno
izkaznico, št. 000843485. gnb-121820
Cah Helena, Jadranska cesta 16, Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico, št.
1097504. gnh-121589
Cencelj Viktor, Paški Kozjak 18/a, Velenje, osebno izkaznico, št. 001149613.
gnz-122096
Cencič Nejc, Staro selo 2/d, Kobarid,
osebno izkaznico, št. 1165100. gns-121928
Ceraj Igor, XXX. divizije 15/c, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 992503.
gnr-121808
Ceraj Nik Kristjan, XXX. divizije 15/c, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 1347735.
gnq-121809
Cergolj Vida, Kržišnikova ulica 1, Medvode, osebno izkaznico, št. 57613.
gni-121563
Cherif Hicham, Čopova 6, Žalec, osebno izkaznico, št. 000960059. gnm-122109
Cvetanovski Pika, Trg svobode 32, Sevnica, osebno izkaznico, št. 1310958.
gnf-122116
Čemas Matevž, Pot na Fužine 55, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1377074.
gne-121867
Čoh Marija, Rimska ploščad 19, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1396500. gnr-121704
Čopi Nina, Brdo 21, Bovec, osebno izkaznico, št. 311413. gnp-121706
Davidović Primož, Ulica Pohorskega bataljona 25, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1420690. gnr-122154
Demšar Ferdinand, Kovorska 33, Tržič,
osebno izkaznico, št. 000183393.
gnc-121944
Djelović Ana, Korenitka 14, Velika Loka,
osebno
izkaznico,
št.
000211005.
gnm-122084
Dodič Sonja, Krožna 63, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 817340.
gno-121932
Dolanc Maja, Vodnikova 69, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000428471.
gnt-121877
Dolar Matej, Rimska cesta 7/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 737641.
gnv-122100
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Dolić Slavica, Brilejeva 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 388233. gno-121832
Dončić Nebojša, Vrtnarija 6/c, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 759063. gnn-122158
Drašler Blaž, Betajnova 28, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 167160. gnu-122076
Drevenšek Frančišek, Pleterje 38, Lovrenc na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 538796. gnk-121611
Drobnič Dušan, Cesta zmage 92, Maribor, osebno izkaznico, št. 001223114.
gnm-121659
Dugulin Katja, Podrgajsova ulica 3, Maribor, osebno izkaznico, št. 001582660.
gng-121665
Dujc Helena, Kal 4/b, Pivka, osebno izkaznico, št. 000605266. gnf-121541
Ekić Fikret, Poljanska 66, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1610166. gnp-121481
Erklavec Darja, Štebijeva 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 165687. gnn-122083
Fajfar Mitja, Globoka 12, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 1418200. gnk-121836
Ferfolja Marija Ana, Orehovlje 28/b, Miren, osebno izkaznico, št. 971271.
gnv-121600
Ferhatović Matej, Agrokombinatska 6/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 229748.
gnz-122071
Firm Alenka, Krimska 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 65205. gnp-121781
Friškič Lea, Lendavska ulica 51, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 1225460.
gnl-121610
Furjan Milena, Kvedrova 2, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 1230927. gnw-121824
Gabršček Klementina, Idrija pri Bači
43/b, Most na Soči, osebno izkaznico, št.
1620467. gnf-121591
Galun Marija, Lancova vas 89/e, Videm
pri Ptuju, osebno izkaznico, št. 1290984.
gnr-121933
Gerbec Tomaž, Zaklanec 35, Horjul,
osebno
izkaznico,
št.
000311852.
gnm-122134
Gjurin Severa, Laknerjeva 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 228395. gni-121938
Gnus Franc, Vojsko 5, Koprivnica, osebno izkaznico, št. 000814346. gnp-121931
Gonc Jožef, Glavna ulica 5, Lendava Lendva, osebno izkaznico, št. 000082895.
gnp-121531
Gorenak Leopold, Cesta na Roglo 49,
Zreče, osebno izkaznico, št. 000058195.
gng-121740
Gorjanc Marija, Sebenje 43, Križe, osebno izkaznico, št. 1260536. gnd-121943
Grabrijan Anže, Palmejeva 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1450597. gnr-121579
Gradišnik Ivan, Slivniško Pohorje 22,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000822588.
gnm-121934
Grdovič Dejan, Sp. Pohanca 13, Artiče,
osebno
izkaznico,
št.
001451570.
gnp-121981
Gregorčič Tit, Ul. bratov Mravljakov 17,
Celje, osebno izkaznico, št. 1158340.
gnv-121625
Grm Marijan, Kidričeva 35, Kranj, osebno izkaznico, št. 001079560. gnu-121826
Grmek Sanja, Bevkova 4, Maribor, osebno izkaznico, št. 000912084. gnw-121974
Grmovšek Irena, Preska 18, Dobrnič,
osebno izkaznico, št. 1318337. gno-122157
Grosek Branko, Kersnikova 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 284185.
gng-121815

Hartman Ivanka, Zgornje Jezersko 56,
Zgornje Jezersko, osebno izkaznico, št.
000896140. gnq-122105
Hlebec Božidar, Kušarjeva ulica 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 672540.
gnv-122175
Hočevar Mojca, Nad mlini 35, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 233337.
gnx-121823
Hodžić Hamdija, Herbesteinova 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1335967.
gnx-122148
Hribernik Breda, Puštal 69, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 94874. gnl-121935
Hudorovič Milena, Brezje 12, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 770153.
gnb-121945
Hvala Leon, Topniška 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 60772. gnr-121629
Hvalc Aleš, Visoče 20, Planina pri Sevnici, osebno izkaznico, št. 000211061.
gnu-121926
Jagemann Doroteja, Črtomirova 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 95781.
gnm-121684
Jakončič Emanuela, Vipolže 18, Dobrovo v Brdih, osebno izkaznico, št. 750863.
gng-122140
Jakopin Brigita, Vodnikova cesta 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1155041.
gnt-121477
Janc Tomaž, Starše 77/h, Starše, osebno izkaznico, št. 001629019. gns-121553
Javornik Ana, Pameče 264, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št. 262268.
gnq-121605
Jazbec Valentina, Efenkova 15, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000372407.
gnf-121791
Jelnikar Živa, Bergantova ulica 3, Trzin,
osebno
izkaznico,
št.
001228733.
gnv-121700
Jelovšek Marjana, Sojek 27, Frankolovo,
osebno
izkaznico,
št.
1460976.
gnx-122023
Jeruc Špela, Jakopičeva 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 839509. gnt-121752
Jovanović Damir, Jakčeva 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1011422. gnt-122152
Jurak Anita, Delavska cesta 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 836317.
gnb-121695
Kambič Katarina, Štihova ulica 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 966017.
gns-121628
Kaplja Janez Ivan, Drtija 2, Moravče,
osebno
izkaznico,
št.
001412696.
gnv-121800
Kastelic Tanja, Dob pri Šentvidu 1, Šentvid pri Stični, osebno izkaznico, št. 857106.
gnz-121971
Kaučič Mitja, Radvenci 31, Spodnji Ivanjci, osebno izkaznico, št. 1638621.
gny-121922
Kavčič Boris, Dražgoše 55, Železniki,
osebno izkaznico, št. 000920203.
gnz-121671
Kelhar Tjaša, Kidričeva ulica 4, Žalec,
osebno izkaznico, št. 000846784.
gnk-121536
Kiler Katarina, Gorenja vas pri Leskovcu,
Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico, št.
000885396. gnu-121530
Klanfar Divna, Markovec 9/a, Stari trg pri
Ložu, osebno izkaznico, št. 001039412.
gnt-122102
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Klenovšek Ines, Dobrova 16, Celje, osebno izkaznico, št. 000120483. gnf-121691
Klonfar Andrej, Murski Petrovci 11/a, Tišina, osebno izkaznico, št. 336585.
gnx-121948
Kocbek Jožef, Zavrh 35, Voličina, osebno izkaznico, št. 294052. gnf-121941
Kodrič Martina, Rimska ploščad 7, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 456268. gny-121947
Kokol Branko, Košaki 14, Maribor, osebno izkaznico, št. 001590567. gnn-121783
Kokot Bernard, Volkmerjeva cesta 79,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 605027.
gnt-121677
Kolar Tatjana, Gubčeva 4, Senovo, osebno izkaznico, št. 854908. gnk-122161
Kolosovski Ignac, Jamna 14, Sveti Jurij
ob Ščavnici, osebno izkaznico, št. 1585138.
gnq-121930
Koprivec Janez, Šercerjeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 119900. gny-121822
Koren Alojzija, Titova cesta 4, Radenci,
osebno izkaznico, št. 767319. gnw-121599
Korošec Jože, Cesta v Hotinje 39, Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 001084329. gnj-121787
Kos Jože, Kodričeva 8, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000827830. gne-122092
Kos Jožef, Ločka 23, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 832300. gnf-121841
Košiček Ljuba, Trške njive 18, Žužemberk, osebno izkaznico, št. 159395.
gne-121592
Kotlušek Alenčica, Ilirska 27, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1138334. gns-121653
Kous Paula, Krajna 27, Tišina, osebno
izkaznico, št. 676274. gnj-121562
Kovač Emilija Josipina, Zaloška 83, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 97970.
gnw-121874
Kovše Aljaž, Vsredek pri Zrečah 17, Zreče, osebno izkaznico, št. 001515338.
gnv-121950
Krajnc Srečko, Milčinskega ulica 13, Celje, osebno izkaznico, št. 000863888.
gnx-121998
Kralj Mitja, Boršt 4, Gradac, osebno izkaznico, št. 1398447. gnj-121837
Kranjc Maja, Gore 36, Idrija, osebno izkaznico, št. 0203980505136. gni-121713
Kravcar Beno, Jakčeva ulica 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001094929.
gng-121915
Kristovič David, Vošnjakova 2, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 264027.
gni-121613
Križnar Aleš, Šiška 31, Preddvor, osebno
izkaznico, št. 001113942. gnr-121729
Krt Milka, Sečovlje 92, Sečovlje - Sicciole, osebno izkaznico, št. 1478990.
gnu-121601
Kuhta Matevž, Vorohova 33, Bistrica ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 000571276.
gnq-121780
Leljak Mateja, Lokovina 24, Dobrna,
osebno izkaznico, št. 1297899. gnj-122012
Lindner Dejan, Na stavbah 8, Litija, osebno izkaznico, št. 1425590. gnw-121574
Lipošek Ivana, Kašova ulica 11, Vojnik,
osebno izkaznico, št. 000104562.
gnx-121923
Ljubič Branko, Župančičeva 9, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 669295. gnk-121761
Logar Angie, Dolenje 57, Jelšane, osebno izkaznico, št. 001271796. gns-121578

Št.

Logar Helena, Dolenje 57, Jelšane, osebno izkaznico, št. 000305677. gnt-121577
Lončarič Jože, Zg. Obrež 21, Artiče,
osebno izkaznico, št. 759211. gnt-122127
Lovšin Martin, Pot na Poljane 17, Postojna, osebno izkaznico, št. 000835070.
gnv-122000
Lukas Viktorija, Na gorci 33, Maribor,
osebno izkaznico, št. 531294. gns-121703
Maček Jure, Na kresu 20, Železniki,
osebno izkaznico, št. 121383. gni-122088
Maček Rudolf, Vurmat 45, Ožbalt, osebno izkaznico, št. 000139452. gnh-121564
Maleš Matevž, Dragarjeva ulica 6, Domžale, osebno izkaznico, št. 1413011.
gnw-121799
Markun Anton, Grosova 2, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001140692. gnw-122099
Marn Štefanija, Pondor 2/a, Tabor, osebno izkaznico, št. 001231744. gnn-122108
Medvešček Stanislav, Kromberk, Ul. Vinka Vodopivca 79, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 714348. gny-121622
Merkužič uroš, Preglov trg 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000225377.
gnu-121801
Miklavčič Silvestra, Viška cesta 49/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 29658.
gnp-122106
Miladinović Marko, Stehanja vas 15/a,
Veliki Gaber, osebno izkaznico, št.
001595453. gni-121688
Milićević Lucija, Runkova 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000771228.
gnd-122143
Mladenović Siniša, Brilejeva ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1406019.
gnu-121551
Mojškerc Ana, Pot v dolino 29, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000028058.
gnv-121775
Možina Irena, Celovška cesta 106, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 702572.
gnp-121881
Mrovlje Irena, Trubarjeva 69, Celje, osebno izkaznico, št. 000110081. gnd-121693
Mujdrica Rozalija, Gomilica 59, Turnišče,
osebno
izkaznico,
št.
001367037.
gno-121982
Munda Tina, Ulica Pregarčevih 4, Maribor, osebno izkaznico, št. 001082711.
gnm-121709
Nosan Uroš, Bukovica 9, Ribnica, osebno izkaznico, št. 27815. gno-122082
Novak Ružica, Dalmatinska ulica 2, Maribor, osebno izkaznico, št. 000625532.
gnt-121552
Novak Škarja Barbara, Prijateljeva 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 91377.
gnr-122129
Novoselič Zofija, Nova vas 16, Jesenice
na Dolenjskem, osebno izkaznico, št.
000860493. gnu-122001
Oder Drago, Tomšičeva 9, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št. 882837.
gny-121597
Orović Silva, Trnovec 19, Lovrenc na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
821775. gng-121590
Osovnikar Matic, Frankovo naselje 87,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 725134.
gnj-121662
Pasar Milka, Ul. Koroškega bataljona 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 309163.
gnq-121759
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Pašalić Božica, Beblerjev trg 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000804825.
gnu-121976
Pavlović Jurij, Posavec 23, Podnart,
osebno
izkaznico,
št.
1381877.
gnx-121848
Pečkaj Boris, Tabor 7, Logatec, osebno
izkaznico, št. 1111727. gni-122138
Pekolj Petra, Novo polje, Cesta XIV/2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1520129.
gnf-121991
Penec Marija, Suhi vrh 5, Prevalje, osebno izkaznico, št. 820873. gnx-121598
Pernarčič Oskar, Grajska ulica 1, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000351608. gnq-121730
Petrinja Marija, Čokova 1, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št. 800109.
gnw-121949
Pirjevec Dominika, Pot na Bistriško Planino 1, Tržič, osebno izkaznico, št.
000286708. gne-121617
Pišek Pavlina, Sp. Jablane 6, Cirkovce,
osebno izkaznico, št. 550518. gnb-121595
Pišljar Janez, Vladimirja Trampuža 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000116127.
gnl-122135
Pogačar Katarina, Sončna ulica 6, Kamnik, osebno izkaznico, št. 327209.
gnu-121476
Poljšak Brigita, Planina 72, Planina,
osebno izkaznico, št. 000302438.
gnw-121853
Poljšak Mihec, Cesta 24. junija 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 357309.
gnv-121650
Prašnikar Aleš, Loke 12, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1539222. gnz-121846
Premzl Breda, Malečnik 74, Maribor,
osebno izkaznico, št. 000556927.
gnx-121573
Pretnar Tina, Hotemeže 111, Preddvor,
osebno izkaznico, št. 000992242.
gnz-121621
Prosen Irma Hermina, Gubčeva ulica 3,
Senovo, osebno izkaznico, št. 000454092.
gnq-121955
Puh Mitja, Pot na Fužine 27, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001453029.
gnc-121669
Pur Katja, Škapinova ulica 10, Celje,
osebno izkaznico, št. 988827. gnv-122025
Račečič Jožef, Dol. Skopice 44, Krška
vas, osebno izkaznico, št. 000038834.
gns-122078
Radi Anton, Radvanjska 68/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 000222489.
gnz-121571
Raj Martin, Gomilica 58/A, Turnišče,
osebno izkaznico, št. 000676956.
gnz-121921
Ramšak Marija, Leše 20, Prevalje, osebno izkaznico, št. 108476. gnq-121830
Ramšak Slavko, Šentlenart 62, Mislinja,
osebno izkaznico, št. 53049. gny-121847
Rappl Alojzija, Gabrovka 17, Gabrovka,
osebno izkaznico, št. 342371. gnd-121843
Ratej Anton, Draža vas 41, Loče pri Poljčanah, osebno izkaznico, št. 715237.
gny-121997
Ravbar Sonja, Žiganja vas 71, Križe,
osebno izkaznico, št. 224932. gnr-121829
Ravnikar Klemen, Stara Loka 37, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001254057.
gnh-121989
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Razboršek Boštjan, Kidričeva 1, Žalec,
osebno izkaznico, št. 001556536.
gns-121953
Rizvič Zlatko, Gubno 29, Lesično, osebno izkaznico, št. 206134. gnf-122016
Robič Dušan, Pugljeva ulica 27, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1633154.
gnj-122162
Roblek Matic, Bašelj 30, Preddvor, osebno izkaznico, št. 001536806. gni-121488
Rožmanec Marko, Graben 10, Horjul,
osebno izkaznico, št. 000032465.
gnb-121845
Rukelj Marko, Divjakova ulica 8, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
001152440. gnf-121616
Sadar Andrej, Valentiničeva c. 25, Laško,
osebno izkaznico, št. 147017. gnw-121678
Sagadin Kristina, Slovenja vas 2, Hajdina, osebno izkaznico, št. 673322.
gnr-121604
Sarajlič Rada, Kersnikova cesta 2, Velenje, osebno izkaznico, št. 000118958.
gnp-121581
Sattler Denis, Levstikova ulica 3, Pragersko, osebno izkaznico, št. 000171188.
gng-121615
Selič Petra, Parižlje 70/a, Braslovče,
osebno
izkaznico,
št.
001239791.
gnd-121793
Senčar Gregor, Vrhovci 16/5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001056380.
gnb-122045
Senčar Miran, Peršonova ulica 3, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 000102928.
gnq-121555
Simčič Tanja, Jerebova 20, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
1099079.
gnn-121608
Slapar Andreja, Drnovo 8, Kamnik, osebno izkaznico, št. 234912. gnl-121860
Slemenik Robert, Pohorski bataljon 15,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
759912. gnw-121924
Smrdel Jana, Vilharjeva 21, Pivka, osebno izkaznico, št. 000676707. gnz-121546
Smukavc Jakob, Žiganja vas 51, Križe,
osebno izkaznico, št. 212506. gns-121978
Sraka Marija, Vilharjeva 39, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1394881. gnk-121911
Stare Polona, Janka Puclja 1, Kranj,
osebno izkaznico, št. 823727. gnj-121537
Stojnič Danila, Borova 10, Kozina, osebno izkaznico, št. 001003053. gnh-121539
Stremljan Aleš, Žontarjeva 9, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000196311.
gnp-121956
Strmšek Marija, Breg pri Konjicah, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000742656. gne-121942
Stubelj Simon, Lucija, Kogojeva 19, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št.
186348. gni-121838
Svenšek Aleš, Šnoflova ul. 10, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
1046715.
gns-122028
Šanca Marjeta, Škapinova 14, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000081267.
gnq-121805
Šavron Božica, Trg Brolo 10, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 492158.
gnt-121602
Šega Peter, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000249387.
gnn-121958
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Šetar Suzana, Borova vas 23, Maribor,
osebno izkaznico, št. 700217. gnx-121673
Škulj Alojzij, Gregorčičeva 13, Brežice,
osebno izkaznico, št. 000600722.
gnc-121569
Štamol Ivan, Pod smrekami 16, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001444971. gnf-121966
Štebe Ivan, Luče 107, Luče, osebno izkaznico, št. 000163706. gnk-121986
Štefanec Daša, Ul. 5. prekomorske 6,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 1185338.
gnp-122131
Štok Jure, Podlimbarskega 35, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1191235.
gnv-122150
Štramec Rajko, Mariborska 21, Dravograd, osebno izkaznico, št. 001514788.
gne-121767
Štrukelj Vida, Tošniška 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 450652. gnv-122125
Tajnik Jurij Aleksander, Gregorčičeva 19,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000480480.
gnz-121996
Tajnikar Aleš, Brdo 8/a, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 000030838.
gnb-122095
Tamše Ana, Polzela 61, Polzela, osebno
izkaznico, št. 956825. gnm-121584
Tomaž Marijana, Dolga Brda 13, Prevalje, osebno izkaznico, št. 1147685.
gnz-121596
Trdan Josipivić Natalija, Prigorica 89, Dolenja vas, osebno izkaznico, št. 1450689.
gni-121913
Trošt Milena, Lozice 47, Podnanos, osebno izkaznico, št. 1031527. gni-121588
Turk Ana, Celovška 123, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000243424. gnf-121666
Turnšek Marija, Trtnikova 31, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 658602. gnt-121827
Urbič Angela, Hermana Potočnika 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 970427.
gnj-122087
Urh Janez, Begunjska cesta 23, Tržič,
osebno
izkaznico,
št.
000254937.
gnx-121623
Uršič Iztok, Sv. Anton, Hrib 8, Pobegi,
osebno izkaznico, št. 18796. gnw-121849
Valjavec Marija, Leše 24, Tržič, osebno
izkaznico, št. 000059244. gnd-121618
Vaupotič Branko, Vrazova ulica 10, Maribor, osebno izkaznico, št. 001640209.
gnm-121559
Vehar Ksenija, Taborska 33/c, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 195056.
gnq-122080
Vidaček Stjepan, Vrbje 80, Žalec, osebno izkaznico, št. 000749695. gnb-122120
Vidič Michaela, Gradnikova 18, Kanal,
osebno izkaznico, št. 1203007. gns-121603
Vodopivec Janez, Strma pot 8, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 1007467.
gni-122113
Vogelnik Marija, Langusova 8, Radovljica, osebno izkaznico, št. 614860.
gno-121607
Vogrinec Dušan, Gorkega 55, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000719030.
gnc-121969
Volf Vincenc, Završe 9/b, Grobelno, osebno izkaznico, št. 000276079. gng-121565
Volk Auguštin, Ul. Jelenčevih 14/a, Limbuš, osebno izkaznico, št. 1076438.
gny-122097

Vugdelija Ivica, Borštnikova 13, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
000510238.
gne-121567
Vukajlović Milica, Cesta maršala Tita 47,
Jesenice na Dolenjskem, osebno izkaznico,
št. 000024377. gnd-121543
Zadnikar Dejan, Cesta dveh potokov 1,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 1322830.
gnk-122111
Zakrajšek Jana, Podžaga 7, Velike Lašče, osebno izkaznico, št. 256144.
gnb-122170
Zavodnik Bernardka, Kvedrova 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 443034.
gnn-121983
Zemljič Franc, Stara cesta 45, Hoče,
osebno
izkaznico,
št.
001064414.
gnx-121548
Žejn Janez, Col 32, Col, osebno izkaznico, št. 1622377. gnd-121593
Žiberna Franc, Rojčeva 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000988391.
gns-121803
Žnidaršič Polona, Drožanjska cesta 38,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001359353.
gne-121517
Žnideršič Sašo, Velike Dole 8, Veliki Gaber, osebno izkaznico, št. 779843.
gnm-122159
Žužek Anton, Gornje Retje 6, Velike Lašče, osebno izkaznico, št. 001043327.
gnj-122112

Vozniška dovoljenja
Alaber Sanja, Maistrova 10, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 49485,
izdala UE Celje. gnq-121734
Alandžak Pavo, Klavčičeva ulica 3, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10306, izdala UE Kamnik. gnn-121683
Ambrož Alojz, Kardeljeva 81, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
720290, reg. št. 50852, izdala UE Maribor.
gnf-122091
Avbelj Franci, Breg 26, Žužemberk, vozniško dovoljenje, kat. A - 50km/h BCEFGH,
reg. št. 7611. gnz-121646
Bajec Uroš, Taborska 21, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1263926,
reg. št. 10100, izdala UE Domžale.
gno-121707
Bekrić Ibrahim, Jedinščnica 13, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, reg. št. 43571.
gnn-122058
Belšak Marjeta, Mlinska 30, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 911549,
reg. št. 76331, izdala UE Maribor.
gnd-121968
Bilbiloski Sašo, Klanc 13, Bovec, vozniško dovoljenje, št. S 001380625, izdala UE
Tolmin. gng-121890
Blaško Milojka, Ulica bratov Hvalič 76,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 29370, izdala UE Nova Gorica. gnr-121504
Blaznik Boris, Velebitska ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1716175, reg. št. 20622, izdala UE Ljubljana. gnb-121645
Bomboc Simona, Večeslavci 126, Rogašovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 38559.
gny-121722
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Boneš Borut, Drulovka 32/b, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 475813,
reg. št. 29525, izdala UE Kranj. gnl-121985
Brate Tomaž, Križevniška ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1618254, reg. št. 254529, izdala UE Ljubljana. gnn-121987
Bukovec Avgust, Lipa 1/c, Beltinci, vozniško dovoljenje, reg. št. 6763. gno-121507
Bulić Aleš, VI. ulica 13, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 001336099,
reg. št. 34368, izdala UE Domžale.
gnc-121819
Bytyqi Haxhi, Rečica ob Savinji 54, Rečica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 9536, izdala UE Mozirje.
gny-121572
Cedula Danica, Užiška 1, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 3567,
izdala UE Ljutomer. gnp-121856
Ceraj Igor, XXX. divizije 15/c, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg.
št. 30295, izdala UE Nova Gorica.
gnp-121635
Cerin Valter, Dekani 16, Dekani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 36093, reg.
št. 40424. gny-121522
Cesar Tone, Pameče 20, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12624. gnk-121736
Colner Ksenja, Dalmatinova 5, Krško,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 103/2002. gnh-121714
Cvelbar Armando, Pot na Fužine 29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
595662, reg. št. 124994, izdala UE Ljubljana. gnn-121558
Cvetkovič Jelena, Jerebova 16, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
37029, izdala UE Novo mesto. gnv-121525
Cvetković Nenad, Ulica 1. maja 9, Dobova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8994, izdala UE Brežice. gni-121863
Čeh Sara, Ulica Štravhovih 31, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1151504, reg. št. 106888, izdala UE Maribor. gnl-121685
Davidović Primož, Ulica Pohorskega bataljona 25, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1566107, reg. št. 252181,
izdala UE Ljubljana. gnq-122155
Deisinger Iva, Rožna dolina c. 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
813234, reg. št. 000070212, izdala UE
Ljubljana. gnu-121726
Delić Mirsad, Puštal 69, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCGHE, reg. št.
22910, izdala UE Škofja Loka. gnk-121936
Deželak Milan, Vrh nad Laškim 15, Laško, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1576258. gnv-121575
Dončić Nebojša, Vrtnarija 6/c, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13240, izdala UE Vrhnika. gne-122142
Dragar Roman, Prvomajska 3/b, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
995754, izdala UE Litija. gnv-121479
Dželilovič Emin, Nazorjev trg 5, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. SI 41209, reg. št. 42917. gnn-121508
Džombič Joka, Erjavčeva 30, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 42113. gnm-122063
Đerđaj Kata, Gregorčičeva 60, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8821, izdala UE Izola. gnu-121755

Št.

Ferfolja Marija, Orehovlje 28/b, Miren,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
8852, izdala UE Nova Gorica. gnk-121511
Ficko Melita, Ul. Staneta Rozmana 8,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
34189. gnz-121721
Fidler Viljem, Kocbekova cesta 41, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
747923, reg. št. 31640. gnh-122114
Gabršček Klementina, Idrija pri Bači
43/b, Most na Soči, vozniško dovoljenje, št.
S 935553, izdala UE Tolmin. gnu-121501
Garbajs Lidija, Kavče 76, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1054455,
reg. št. 21588, izdala UE Velenje.
gng-121690
Gerbec Tomaž, Zaklanec 35, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1214569,
reg. št. 000221832, izdala UE Ljubljana.
gno-122132
Germ Tinca, Sp. kraj 36, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12930,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnu-121526
Gojgič Sašo, Badovinčeva 16, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1217808. gni-121538
Goršek Tomaž, Cesta na Roglo 11/e,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 149231. gnd-121743
Grdadolnik Marjan, Stara cesta 50, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 3803, izdala UE Logatec. gnq-121655
Gulina Igor, Matjaževa ulica 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1096110, reg. št. 130911, izdala UE Ljubljana. gnc-122094
Haber Janko, Čečovje 10/a, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12042, izdala UE Ravne na Koroškem. gnn-121633
Hanžel Izak, Gradišnikova ulica 4, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10858, izdala UE Vrhnika. gnh-122164
Hlebec Božidar, Kušarjeva ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A - 50km/h
BGH, št. S 1614700, reg. št. 159478, izdala UE Ljubljana. gnw-122174
Hlebec Metka, Podzemelj 5/a, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1405105, reg. št. 5761, izdala UE Metlika.
gne-121742
Jakopin Brigita, Vodnikova cesta 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
91286, reg. št. 143134, izdala UE Ljubljana.
gns-121478
Jamnik Anton, Pipanova pot 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1716330, reg. št. 000034693, izdala UE
Ljubljana. gno-121482
Jamnik Anže, Verje 12/a, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1611125,
reg. št. 000211670, izdala UE Ljubljana.
gnf-121816
Jančič Doroteja, Sketova ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
388173, reg. št. 191596, izdala UE Ljubljana. gnz-121771
Janjušić Pavle, Kolodvorska 27, Postojna, vozniško dovoljenje, reg. št. 15934.
gnt-121527
Jauk Justin, Dornjakova 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1332419, reg.
št. 98590, izdala UE Maribor. gnk-121486
Jazbec Valentina, Efenkova 15, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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001532418, reg. št. 31001, izdala UE Velenje. gne-121792
Jelnikar Živa, Bergantova ulica 3, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
944946, reg. št. 29424, izdala UE Domžale. gnw-121699
Jermavčič Kristina, Cesta bratstva 9, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 58505, izdala UE Koper.
gnf-121891
Jesenko Irena, Groharjeva cesta 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885687, reg. št. 000087593, izdala UE
Ljubljana. gnu-122151
Jozić Mirjana, Pivška 6, Postojna, vozniško dovoljenje, reg. št. 13862, izdala UE
Postojna. gni-121888
Jurgalič Nada, Industrijska ulica 6, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4550,
izdala UE Maribor. m 695
Jurinec Igor, Dvorakova 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1570474,
reg. št. 31950, izdala UE Maribor.
gnl-121785
Jurše Darko, Besednjakova 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1220906, reg. št. 99714, izdala UE Maribor. gny-121972
Kahrimanović Sanel, Hraše 45, Smlednik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1761694, reg. št. 250266, izdala UE Ljubljana. gnq-121480
Kambič Katarina, Štihova ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1420302, reg. št. 163867, izdala UE Ljubljana. gnt-121627
Kaplja Janez Ivan, Drtija 2, Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001036215, reg. št. 30015, izdala UE Domžale. gnx-121798
Kastelic Andrej, Vršiška 19, Kranjska Gora, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1336290. gnf-121516
Kastelic Tanja, Dob pri Šentvidu 1, Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1415196, reg. št. 22603, izdala UE
Grosuplje. gnx-121973
Katanić Igor, Selo pri Moravčah 2, Moravče, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 42/2003.
gne-121642
Kaučič Mitja, Radvenci 31, Spodnji Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 13213, izdala UE Gornja Radgona.
gnx-121898
Kavčič Boris, Dražgoše 55, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
19086, izdala UE Škofja Loka. gny-121672
Kavčič Monika, Volarje 53/a, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 1054853, izdala UE
Tolmin. gnm-121509
Kirbiš Marjan, Rogoza, Cesta ob ribniku
65, Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 165446, reg. št.
60668, izdala UE Maribor. gnu-121701
Klanfar Divna, Markovec 9/a, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
865222, reg. št. 7294, izdala UE Cerknica.
gnu-122101
Klonfar Andrej, Murski Petrovci 11/a, Tišina, vozniško dovoljenje, reg. št. 39142.
gne-121892
Kocbek Jožef, Zavrh 35, Voličina, vozniško dovoljenje, št. S 000692113, izdala UE
Lenart. gno-121882
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Kocjan Jani, Cesta na Bršljanovec 12,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15138, izdala UE Sežana. gnq-121630
Kofol Rudenko, Rižana 21, Dekani, vozniško dovoljenje, št. S 190564. gnk-122061
Kolar Alojz, Streliška cesta 17, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
494458, reg. št. 55468, izdala UE Maribor.
m 699
Kolar Vlado, Borštnikova 43, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
8160, reg. št. 49478, izdala UE Maribor.
gnm-121859
Kornelija David, Spodnja ulica 8, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 15945, izdala UE Lendava.
gnr-121979
Kosec Martin, Dobrova 44, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1462423,
reg. št. 47986. gnh-121789
Kovačič Maja, Frankolovskih žrtev 15,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1037048, reg. št. 41640, izdala UE Celje.
gnc-121769
Krajnc Anton, Šedina 17, Dramlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6483, izdala UE Šentjur pri Celju. gnb-121620
Kramberger Dominik, Trnovci 24, Sveti
Tomaž, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 13213, izdala UE Ormož. gng-121490
Krašovec Branko, Ul. 28. maja 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1097095, reg. št. 000060017, izdala UE
Ljubljana. gng-121515
Kravcar Beno, Jakčeva ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
169977, reg. št. 000104067, izdala UE
Ljubljana. gnf-121916
Kristančič Aleš, Ceglo 18, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. ABF, reg. št.
24434, izdala UE Nova Gorica. gnq-121505
Kristjan Rakita, Ulica bratov Vošnjakov,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 44768, izdala UE Celje. gnd-121718
Križnar Aleš, Šiška 31, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1194485,
reg. št. 49090, izdala UE Kranj. gnk-121636
Kurtović Adil, Kvedrova cesta 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1589286, reg. št. 000189802, izdala UE
Ljubljana. gnl-121760
Kuštrin Ljubo, Cerej 18, Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. SI
33558. gnu-121751
Lavrič Janez, Veliki Jelnik 6, Blagovica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGFH, št. S
1763937, reg. št. 20013, izdala UE Domžale. gnx-122002
Ljubič Aljoša Alja, Martina Krpana 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
890757, reg. št. 146357, izdala UE Ljubljana. gng-121715
Lončarič Jože, Zg. Obrež 21, Artiče, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 5836.
gns-121778
Lorenc Sandro, Nanoška 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, št. S 1063226, reg. št.
11050. gnz-121521
Lorenci Zdravko, Pohorska c. 111, Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
8596. gnj-121712
Maček Klemen, Zgornje Pirniče 19, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1611283, reg. št. 206284, izdala UE Ljubljana. gnv-121925
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Makoter Milica, Cven 99/d, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 31434,
reg. št. 2690, izdala UE Ljutomer.
gnp-122060
Malešević Novak, Jurčkova cesta 69,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 1778442, reg. št. 000133497,
izdala UE Ljubljana. gny-121772
Marino Blažica, Bilje 36/a, Renče, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 22085,
izdala UE Nova Gorica. gnk-121886
Marn Štefanija, Pondor 2/a, Tabor, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 1564176, izdala UE Žalec. gnd-122118
Miklavčič Silvestra, Viška cesta 49/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 62451, reg. št. 156775, izdala UE Ljubljana. gnr-122104
Milić Silva, Prušnikova 27, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1596182, reg. št. 256332, izdala UE Ljubljana. gnp-121960
Milko Mati, Borštnikova 22, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 909937,
reg. št. 79072, izdala UE Maribor.
gni-121813
Mišurić Nataša, Ulica Marje Borštnikove
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1525850, reg. št. 234662, izdala UE
Ljubljana. gnl-121614
Mladenović Siniša, Brilejeva ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št.
S 1107152, reg. št. 211556, izdala UE Ljubljana. gnw-121549
Možina Irena, Celovška cesta 106, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
812990, reg. št. 73738, izdala UE Ljubljana. gnq-121880
Mrovlje Irena, Trubarjeva 69, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1436766,
reg. št. 725. gnc-121694
Muha Aleš, Slovenska cesta 8, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 482521,
reg. št. 194437, izdala UE Ljubljana.
gnc-121519
Nitić Boris, Kumrovška ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971786, reg. št. 140548, izdala UE Ljubljana. gnr-121779
Norčič Mateja, Brajnikova 47, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 90016,
reg. št. 000158684, izdala UE Ljubljana.
gnd-121993
Nosan Uroš, Bukovica 9, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7707, izdala UE Ribnica. gnp-122081
Novak Jože, Ul. Emilia Driolia 8, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 10936. gnz-121746
Novak Sašo, Rojska cesta 18/a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1620824, reg. št. 38535, izdala UE Domžale. gnj-121612
Obid Vera, Ulica Franca Mlakarja 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 514747, reg. št. 192185, izdala UE Ljubljana. gnn-121733
Ojdanić Dušan, Plešičeva ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1103027, reg. št. 212479, izdala UE Ljubljana. gnu-121576
Osovnikar Matic, Frankovo naselje 87,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 26177, izdala UE Škofja Loka.
gni-121663

Ozvaldič Drago, Žabljek 38/a, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
259261, reg. št. 5341, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnc-121869
Pačnik Romana, Zlakova 29/b, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12323. gnv-121900
Paljk Vincenc, Mizarska 18, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
28219. gnj-121862
Paluc Kristina, Dvorjane 22, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
910360, reg. št. 52574, izdala UE Maribor.
gno-121782
Petrinja Marija, Čokova 1, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7489, izdala UE Piran. gnu-121876
Petrovič Gregor, Cesta brigad 41, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, reg. št. 35385.
gnd-121893
Pevec Jure, Cesta ob barju 54/a, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
217576, reg. št. 000141043, izdala UE Ljubljana. gnx-121473
Pišek Andreja, Rifnik 11, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 1756, izdala UE Šentjur pri Celju. gnt-121777
Planinšek Franc, Zgornji Hotič 5/a, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
133559, izdala UE Litija. gnj-121687
Podgoršek Matjaž, Dunajska cesta 319,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št.
S 686502, reg. št. 129422, izdala UE Ljubljana. gnl-121485
Podlesnik Janez, Praprotnikova 3, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
11629, izdala UE Mozirje. gnn-121533
Požun Aleš, Litijska cesta 276, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1077009, reg. št. 185248, izdala UE Ljubljana. gng-122165
Prelog Ljudmila, Adamičeva 13, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
17623, izdala UE Novo mesto. gnj-121887
Pukšič Renata, Ob gramoznici 30, Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1290772, reg. št.
71736. gnk-121586
Radi Anton, Radvanjska 68/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001072106, reg. št. 43959, izdala UE Maribor. gnb-121570
Ravbar Sonja, Žiganja vas 71, Križe, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1428648,
reg. št. 10377, izdala UE Tržič. gns-121503
Razboršek Boštjan, Kidričeva 1, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABF, št. S 1400611,
izdala UE Žalec. gnu-121951
Rebolj Uroš, Lunačkova ul. 6, Mirna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1316232,
izdala UE Trebnje. gnd-121668
Riboli Sašo, Ranca 1/e, Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1539061, reg. št. 13590, izdala UE Pesnica. m-685
Rizvič Zlatko, Gubno 29, Lesično, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št. 10891,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gne-122017
Robič Dušan, Pugljeva ulica 27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
447478, reg. št. 44295, izdala UE Ljubljana. gni-122163
Rozman Zvonka, Bevkova 21, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1348482, reg. št. 1295. gnx-121873
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Rožmanec Janez, Gerbičeva ulica 84,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 731509, reg. št. 108564, izdala UE Ljubljana. gnz-121821
Sakelšek Tanja, Pod vinogradi 57, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1177478, reg. št. 11258, izdala UE Maribor.
gnl-121585
Saksida Marija, Dolga Poljana 1, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 831232,
reg. št. 8639, izdala UE Ajdovščina.
gng-121990
Sančanin Djurdjija, Goriška 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1570349, reg. št. 124532, izdala UE Maribor. gny-121547
Segulin Mitja, Slope 26, Kozina, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14058, izdala
UE Sežana. gnp-122056
Seliškar Ivan, Dunajska cesta 195, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1587285, reg. št. 42553, izdala UE Ljubljana. gne-121817
Sever Janja, Mala čolnarska ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
848454, reg. št. 55439, izdala UE Ljubljana.
gnv-121475
Sever Patricija, Babinci 41, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1527574,
reg. št. 12847. gng-121765
Sever Rok, Pot v Boršt 33, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1556548, reg. št. 23869, izdala UE Grosuplje. gno-121682
Skumavc Jakob, Žiganja vas 51, Križe, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 000191660,
reg. št. 2562, izdala UE Tržič. gno-121557
Sluga Marija, Razbor 12, Dramlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10509,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnh-121964
Smole Vesna, Homec, V ulica 13, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1354284, reg. št. 34720, izdala UE Domžale. gnf-122166
Sočič Borko, Tešanovci 18, Moravske Toplice, vozniško dovoljenje, reg. št. 33589.
gnw-121499
Stajnko Milena, Koračice 17, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11769.
gnw-121899
Starčević Milorad, Stožiče 21/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1372317, reg. št. 000179310, izdala UE
Ljubljana. gnk-121661
Strgar Sonja, Kokarje 50, Nazarje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8708, izdala UE Mozirje. gnc-121994
Svetlik Ivica, Ivanke Ferjančič 4, Idrija, vozniško dovoljenje, št. S 757012, reg. št. 2075.
gnz-121696
Šajn Petra, Prešernova 15/a, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001426238, reg. št. 10564, izdala UE Ilirska
Bistrica. gns-121528
Šaruga Dragica, Ulica Staneta Rozmana
8, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 27415. gnp-121506
Šega Peter, Rusjanov trg 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1759658,
reg. št. 225586, izdala UE Ljubljana.
gnq-121959
Šišić Alma, Zaloška cesta 65/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
62279, reg. št. 181874, izdala UE Ljubljana.
gnd-122168

Št.

Šmigk Mitja, Turjaško naselje 6, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
13319, izdala UE Kočevje. gnb-122145
Šmigl Mitja, Turjaško naselje 6, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
13319, izdala UE Kočevje. gnz-122146
Špenko Mateja, Bukovica pri Vodicah
1/e, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1364858, reg. št. 224319, izdala UE
Ljubljana. gnr-121654
Štamol Ivan, Pod smrekami 16, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1439200, izdala UE Žalec.
gne-121967
Štebih Robert, Cvetkovci 21/a, Podgorci, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
8801, izdala UE Ormož. gnh-121489
Štefanič Ljubo, Stavešinski vrh 11, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 9046, izdala UE Gornja Radgona. gnz-121496
Štemberger Filip, Linhartova 86, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1264813, reg. št. 206055, izdala UE Ljubljana. gno-121757
Štih Uroš, Gor. Polje 21, Straža, vozniško dovoljenje, kat. A- 50km/h BGH, reg.
št. 40303, izdala UE Novo mesto.
gnt-121727
Štimac Anton, Ulica bratov Učakar 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 767289, reg. št. 112016, izdala UE
Ljubljana. gnk-121786
Šubic Marko, Poljanska 7, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
29541, izdala UE Škofja Loka. gnx-122073
Šuštum Zora, Delavska cesta 26, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S 806918,
reg. št. 35423, izdala UE Kranj.
gnh-122039
Tomažin Alojz, Gmajna 17/a, Raka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13267.
gne-122117
Tomažinčič Tanja, Bazoviška ulica 11, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 001155808,
izdala UE Tolmin. gnt-121902
Turšič Nataša, Trg svobode 34/a, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
9804, izdala UE Trbovlje. gnp-121756
Urankar Simona, Finžarjeva ulica 4, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
578650, reg. št. 23753, izdala UE Domžale. gnc-122069
Vehar Ksenija, Taborska cesta 33/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 632053, reg. št. 122785, izdala UE Ljubljana. gnj-122062
Velikonja Urška, Brilejeva ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1166080, reg. št. 218158, izdala UE Ljubljana. gng-121965
Vilfan Simon, Zasavska cesta 16, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1464386, reg. št. 30008 - duplikat II, izdala
UE Kranj. gnz-121871
Višnar Quarry Tina, Cesta Cirila Tavčarja
8, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 66362, izdala UE Jesenice.
gne-122167
Vogelnik Marija, Langusova 8, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
697399, reg. št. 1415. gnl-121510
Volkner Darko, Žgečeva 4, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1693965, reg.
št. 30693, izdala UE Ptuj. gne-121492
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Vrhovnik Nina, Gabrče 7, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16880,
izdala UE Vrhnika. gny-121797
Vugdelija Ivica, Borštnikova 13, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
15524, izdala UE Brežice. gnf-121566
Vujat Marija, Metleče 22, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 501570, reg.
št. 15593, izdala UE Velenje. gnb-121545
Zakrajšek Jana, Podžaga 7, Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1455271, reg. št. 240720, izdala UE Ljubljana. gnc-122169
Zatler Vincenc, Tolsti vrh 89, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 795/03, izdala UE Ravne na Koroškem. gnm-121634
Zhang Guoyong, Paka pri Velenju 57, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1283427, reg. št. 28249, izdala UE Velenje. gni-121988
Zorman Nataša, Tavčarjeva 15, Jesenice, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 85/2002. gns-121878
Žibert Ivan, Vinica 10, Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
reg. št. 7959. gny-121897
Žitek Borut, Kapelska cesta 74, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11227, izdala UE Gornja Radgona.
gnx-121723
Žlebnik Primož, Arharjeva cesta 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1717635, reg. št. 128398, izdala UE Ljubljana. gnz-122171

Zavarovalne police
ADD D.O.O., Tbilisijska 85, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 90670, izdala zavarovalnica Tilia. gnr-121483
Bezek Dušan, Metliška cesta 1, Semič,
zavarovalno polico, št. AVO 0929352, izdala zavarovalnica Tilia. gnf-121741
Drgajner Anuška, Ulica bratov Dobrotnikov 13, Celje, zavarovalno polico, št.
922272, izdala zavarovalnica Tilia Novo mesto. gnl-121739
Florjančič Kristan Julijana, Pretnerjeva 2,
Postojna, zavarovalno polico, št. AO
1057914, izdala zavarovalnica Adriatic.
gnb-121720
Jerman Franc Jože, Desinec 3, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 887475, izdala zavarovalnica Tilia. gnn-121908
Kostajnšek Marko, Gradišče 4, Podsreda, zavarovalno polico, št. 491530, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnc-121744
Kramer Bojana, Vrhpolje pri Kamniku 89,
Kamnik, zavarovalno polico, št. 843446, izdala zavarovalnica Tilia. gnt-121702
Lapajne Danilo, Koprska 20/a, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 513493, izdala zavarovalnica Slovenica. gnw-121524
Musić Smail, Vodnikova cesta 80, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 558776, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnx-121652
Norčič Mateja, Brajnikova 47, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 484550, izdala zavarovalnica Slovenica. gnb-121995
Osenjak Davorin, Aškerčeva 22, Maribor,
zavarovalno polico, št. 00101497933, izdala zavarovalnica Slovenica. m-704
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Rajhard Brigita, Stara cesta 33, Kranj,
zavarovalno polico, št. AVO 883667, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnq-121855
Šantl Oto, Paka pri Velenju 38/a, Velenje, zavarovalno polico, št. 556590, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gni-121738
Škarja Alojzija, Cesta komandanta Staneta 12, Litija, zavarovalno polico, št. 827357,
izdala zavarovalnica Tilia. gnc-122098
Štiglic Peter, Kogojeva ulica 6, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00101597209, izdala zavarovalnica Slovenica. gny-121747
Štimac Anton, Ulica bratov Učakar 12,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 337940,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnm-121784
Tihelj Marko, Zaloška 133, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 513027, izdala zavarovalnica Slovenica. gny-122147
Vaupič Igor, Cesta dveh cesarjev 40/a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 452875,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnd-121868

Spričevala
Agović Anita, Matjaževa ulica 17, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Savsko naselje
v Ljubljani, izdano leta 2001. gnx-121773
Ajlec Denis, Stojnci 137/a, Markovci,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Mariboru-smer kuhar, izdano leta 2001, izdano na ime Ajlec Denis.
m-684
Barlič Aljoša, Petelinkarjeva cesta 1, Kisovec, diplomo Srednje pedagoške šole v
Ljubljani, izdana leta 1988, na ime Lipovšek
Aljoša. gns-122053
Bartolić Marija, Zgornji Brnik 108, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo Gostinske šole v Ljubljani, 2. letnik, izdano leta 1967,
izdano na ime Čretnik Marija. gnt-122077
Borak Mladen, V. Nazora 11, Cestica Hrvaška, diplomo Poklicne živilske šole v Mariboru, izdana leta 1973. gnj-121487
Breznik Simona, Borova vas 31, Maribor,
indeks, št. 80023474, EPF. gnf-121716
Bricelj Sonja, Litijska cesta 243, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednja
trgovska šola v Ljubljani, izdano leta 1982,
izdano na ime Koncilja Sonja. gni-121513
Brili Nataša, Dobrova 47, Senovo, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole v Brežicah, izdano leta 1998.
gnx-121698
Cerjak Martin, Pečica 1, Podplat, potrdilo o uspešno opravljenem preiskusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence,
št. 606283, izdalo Ministrstvo za promet in
zveze, dne 9. 7. 1997. gno-121686
Cukjati Robert, Parižlje 20/b, Braslovče,
spričevalo 3. letnika SŠGT Celje, smer natakar, izdano leta 1994, izdano na ime Cukjati
Robert. m-700
Čulibrk Matej, Triglavska 3, Kranj, spričevalo 7. razreda devetletne OŠ Orehek, izdano leta 2001. gnu-122051
Djuričič Katja, Ul. heroja Marinclja 3, Kočevje, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Kočevje, izdano leta 1994. gns-121753
Dolinšek Petra, Vrtna ulica 9, Šempeter v
Savinjski dolini, spričevalo o zaključnem izobraževanju na Zavodu za tehnično izobraževanje v Ljubljani-kozmetični tehnik, leta 2001.
gns-122103
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Fajfar Dušan, Breg ob Savi 55/a, Mavčiče, spričevalo 7. razreda devetletne OŠ Orehek, izdano na ime Fajfar Dušan. gnz-122050
Farazin Miran, Krčevina pri Vurberku 1/h,
Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu GŠC Maribor, izdano leta 1985, izdano na ime Farazin Miran. m-678
Felle Andrej, Šentlenart 25, Mislinja, spričevalo o zaključnem izpitu SŠ Ravne na Koroškem. gnx-121498
Filipovič Irena, Savska Loka 10, Kranj,
spričevalo 7. razreda devetletne OŠ Orehek.
gnf-122066
Frece Maja, Zg. Prhovec 4, Izlake, spričevalo o končani OŠ Hruševec -Šentjur.
gns-121728
Galič Zvonko, Lamutova 21, Brežice, spričevalo 1. letnika Srednje strojne šole Krško,
izdano leta 1978. gnj-121912
Gašić Ljubo, Borova vas 27, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Živilske šole v Mariboru, izdano leta 2000-2001, izdano na
ime Gašić Ljubo. m 698
Gligorov Vreg Blaž, Obrije 4, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Nove Jarše, izdano
leta 2002. gne-121992
Grahek Andrej, Kališka 9, Kranj, spričevalo 6. in 7. razreda devetletne OŠ Orehek.
gnc-121894
Grahek Tjaša, Brinje 15/d, Dol pri Ljubljani, spričevalo 6. razreda OŠ Dol pri Ljubljani, izdano leta 1984. gnq-121980
Gregorka Boris, Laze 4, Dob, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje elektrotehniške
šole, izdano leta 1988, izdano na ime Gregorka Boris. gns-122153
Grošič Elvis, Praprošče 11, Litija, spričevalo 7. razreda OŠ Gradec, izdano leta 1995.
gnm-121484
Hafner Urban, Virlog 20/a, Škofja Loka,
spričevalo o končani OŠ Ivana Groharja.
gnx-121648
Intihar Maruša, Mavčiče 99, Mavčiče,
spričevalo 7. razreda devetletne OŠ Orehek.
gni-122067
Jelen Jure, Tolsti vrh 4, Ravne na Koroškem, indeks, št. 93432006, Fakulteta za
strojništvo. m-687
Jerič Peter, Breg ob Savi 4, Mavčiče,
spričevalo 7. razreda devetletne OŠ Orehek.
gnw-122049
Jurko Luka, Kokaljeva 11, Ljubljana, izkaz OŠ Kolezija. gnu-122126
Kajzer Karmen, Vozniška pot 7, Lovrenc
na Pohorju, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole v Mariboru, izdano
leta 1995, izdano na ime Kajzer Karmen. m681
Klenovšek Janez, Dolnja Počehova 13/f,
Zgornja Kungota, spričevalo o končani OŠ
Zgornja Kungota, izdano leta 2002, izdano
na ime Klenovšek Janez. m-689
Kočar Maja, Litostrojska cesta 19, Ljubljana, indeks, spričevalo 3. 4. letnika in maturitetno spričevalo Srednje šole v Postojni Gimnazija Postojna. gnl-122160
Kodrič Rudi, Cesta na Markovec 5, Koper - Capodistria, spričevalo o zaključnem
izpitu Dušana Bordona Koper. gnc-121719
Koronik Mateja, Kamniška 52, Maribor,
spričevalo 6. razreda OŠ Ljudska univerza v
Mariboru, izdano leta 2000, izdano na ime
Koronik Mateja. m-702
Kosi Judita, Flisova ulica 31, Hoče, spričevalo 3. letnika III. gimnazije v Mariboru,

izdano leta 2002, izdano na ime Kosi Judita.
m- 682
Kosi Simon, Noršinci 6, Ljutomer, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strojne in
tekstilne šole v Murski Soboti, izdano leta
1994. gnw-121724
Košir Tilen, Breg ob Savi 2, Mavčiče,
spričevalo 7. razreda devetletne OŠ Orehek.
gnv-122054
Kropivšek Mihael, Ruške čete 9, Ruše,
spričevalo 8. razreda OŠ Janka Glazerja, izdano leta 1998, izdano na ime Kropivšek
Mihael. m-703
Lajlar Gorazd, Ločica ob Savinji 54/b,
Polzela, spričevalo 3. letnika Šolskega centra Velenje, izdano leta 2001, izdano na ime
Lajlar Gorazd. gnz-121896
Lapajne Mojca, Šempas 61/a, Šempas,
maturitetno spričevalo Šolskega centra Nova Gorica, izdano leta 1997. gnj-121512
Lapuh Polonca, Zapuže 40, Begunje na
Gorenjskem, izkaz in spričevalo o končani
OŠ Antona Tomaža Linharta v Radovljici, izdano leta 1986. gng-122090
Lukinić Petar, Grča 13, Dol pri Hrastniku,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano leta 1979.
gnj-121637
Majer Marijana, Wilsonova 23, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu srednje zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta 1977,
izdano na ime Majer Marijana. m-692
Mali Anton, Golnik 10/c, Golnik, spričevalo 7. razreda devetletke - OŠ Orehek, izdano leta 2001. gnb-121870
Marović Ivan, Matija Gubca 100, 33404
Špičič Bukovica, obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje tehnične šole v Celju - gradbena usmeritev, izdano leta 1983.
gnh-121514
Meglič Ivan, Sebenje 21/a, Križe, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske šole v Celju, št. 4759, izdano leta 1974,
izdano na ime Meglič Ivan. gnm-121884
Meglič Janja, Groblje 1, Novo mesto, indeks, št. in zaključno spričevalo Srednje trgovske šole v Brežicah, 1988 leto izdaje
Štangelj Janja. gnq-122130
Miklavc Matjaž, Za kozji vrh 23/a, Radlje
ob Dravi, zaključno spričevalo SKŠ Muta,
izdano leta 1993. gnn-121587
Mulej Jerca, Selo 20, Bled, indeks, št.
18000330, izdala FF v Ljubljani.
gne-121542
Nemec Šajt Darubja, Nuskova 31/a, Rogašovci, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci, št.
79/1983. gnn-121758
Nikolov Dejan, Plečnikova 5, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole v Mariboru-obdelovalec lesa, izdano leta 1995, izdano na ime Nikolov Dejan.
m-676
Omerzel Matej, Stolovnik 18, Brestanica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje vrtnarske šole v Celju. gnv-121500
Panker Andrej, Trnovska 6, Ljubljana, izkaz OŠ Trnovo. gnv-121725
Paulič Karolina, Činžat 38, Fala, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije in srednje
kemijske šole Ruše, izdano na ime 1997.
m-683
Pečar Tina, Ržišče 2, Vače, spričevalo o
končani OŠ Gradec - podružnica Vače, izdano leta 2000. gni-121763
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Peklar Polona, Cankarjeva 13, Maribor,
spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo
Srednje zdravstvene šole v Mariboru, izdano
leta 1998, izdano na ime Peklar Polona.
m-707
Penič Albin, Podvinje 32/a, Kapele, spričevalo o zaključnem izpitu SŠ Krško, št.
586/97. gno-121732
Perko Andraž, Podlimbarskega ulica 39,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Riharda
Jakopiča v Ljubljani, izdano leta 1995.
gnh-122139
Perne Marija, Delavska cesta 65, Kranj,
spričevalo od 1 do 4. letnika Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1984 - 1987,
izdano na ime Lipovšek Marija. gnl-121885
Petrović Rajko, Preradovičeva 33, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu IKŠ-TAM,
izdano leta 1979, izdano na ime Petrović
Rajko. m-705
Plazl Lovro, Zg. Kraj 7, Prevalje, indeks,
št. 93431948, Tehniške fakultete v Mariboru. m-679
Pretnar Jana, Selo pri Bledu 42, Bled,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem na Bledu.
gnp-121631
Pristavec Sašo, Pot v Hrastovec 5, Ljubljana-Črnuče, spričevalo o končani OŠ Maksa Pečarja, izdano leta 2003. gnj-121812
Prole Vukašin, Trnovski pristan 4, Ljubljana, izkaz OŠ Trnovo. gnk-121861
Rozman Jure, Javorniško nabrežje 17, Jesenice, spričevalo o končani OŠ Koroška
Bela, izdano leta 1997. gnc-121748
Rutar Ljubomir, Valvasorjeva 29, Koper Capodistria, potrdilo o strokovni usposobljenosti za promet z nevstekleničenim vinom in
vinskim moštom, izdano v Srednje šoli za
gostinstvo in turizem Ljubljana. gnm-121534
Stare Karmen, Jevnica 73, Litija, spričevalo 1. letnika Srednje poklicne in strokovne
šole Bežigrad, izdano leta 2001, izdano na
ime Stare Karmen. gnd-121493
Šetinc Igor, V Murglah 209, Ljubljana,
indeks, št. 20990242, Pravna fakulteta leto
izdaje 1999. gny-121647
Šoštar Tanja, Ratanska vas 2, Rogaška
Slatina, spričevalo 1. letnika Poslovne komercialne šole v Celju. gno-121811
Štebe Sašo, Storžiška 23, Kranj, spričevalo 7. razreda OŠ Orehek v Kranju, izdano
leta 2001, izdano na ime Štebe Sašo.
gnc-121919
Štefe Saša, Sajevčevo naselje 61, Šenčur, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole v
Kranju, izdano leta 2002. gnr-122004
Štremfelj Eva, Cirilova 4/a, Kranj, spričevalo 7. razreda devetletne OŠ Orehek.
gng-122065
Štromajer Ana, Kriška ulica 26, Kranj,
spričevalo 7. razreda devetletne OŠ Orehek
Kranj. gny-121901
Šuštar Kalina, Ul. Adolfa Tavčarja 19, Slovenske Konjice, spričevalo 4. letnika Srednje družboslovne šole v Celju, izdano leta
1988, izdano na ime Trpkova Kalina.
gni-121692
Švabelj Tea, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gny-121497
Švegelj Uroš, Drulovka 19/D, Kranj, spričevalo 7. razreda devetletne OŠ Orehek, izdano leta 2001. gnu-122055

Št.

Urankar Boštjan, Ropretova cesta 1,
Mengeš, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje lesne šole v Ljubljani, izdano leta 1997,
1998 in 1999. gnl-121735
Vidmar Andrej, Ul. Vide Janežičeve 3,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Bežigrad, izdano leta 1994, izdano na
ime Vidmar Andrej. gno-121711
Zgubič Martin, Strma ulica 9, Poljčane,
spričevalo za 1., 2., in 3. letnik Živilske šole,
smer mesar, izdano leta 1963-1965, izdano
na ime Zgubič Martin. m-701
Zupančič Janez, Puciharjeva ulica 9, Škofljica, spričevalo o končani OŠ Škofljica.
gng-121640
Žigo Ana, Borovnjakova 14, Murska Sobota, letna in zaključno spričevalo v šolskem
obdobju 1994 - 1998 Srednje tekstilne šole
v Murski Soboti. gni-121638
Žigo Ana, Borovnjakova 14, Murska Sobota, letna in zakjlučno spričevalo v šolskem
obdobju od leta 1997 - 1999 Srednje tekstilne šole v Mariboru. gnh-121639
Žonta Hilda, Zg. Hlapje 30, Maribor, diplomo Sredne tekstilne, obutvene in gumarske šole v Kranju. gnj-121737
Žumer Denis, Zoisova 4, Kranj, zaključno
spričevalo Srednje šole za strojništvo, izdano leta 1985. gns-121903

Ostali preklici
Abram Otilija, Ljubljanska 29, Celje, izkaznico vojnega invalida za popust pri vožnji,
št. 224. gnd-121918
AFM AŽMAN d.o.o., Tržaška 1, Lesce,
CEMT dovolilnico, št. 0213 - Avstrija in dnevnik voženj, št. 0213/2. gnc-121544
Aškerc Jure, Trubarjeva 45, Laško, študentsko izkaznico, št. 19812113, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnh-121764
Avtohiša REAL d.o.o., Vodovodna 93,
Ljubljana, potrdilo za registracijo uvoženega
vozila po šasiji VF1BMOGO628822112,
ocarinjeno po knjigovodskem vpisu št.
41060 z dne 7. 6. 2003. gnr-121529
BAJC - TRANSPORT d.o.o., Podskrajnik
72,
Cerknica,
licenco.
št.
0000223/03338/216 za vozilo z reg. št. LJ
Y0-788,. gnh-121864
Ban Kristjan, Njegoševa ulica 3, Celje,
študentsko izkaznico, št. 93521193. m-691
BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni
prehod Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici,
CEMT dovolilnico SLO, št 141, ki velja v R
Italiji, izdano od Ministrstva za promet in zveze R Slovenije, dne 27. 12. 2002 v Ljubljani.
gnz-122046
BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni
prehod Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici, dovolilnice, oznaka 191/11, št. 0001179 in
0001191, izdani 3. 1. 2003. gnx-122048
Biloslav Boris, Fiesa 59E, Piran - Pirano,
delovno knjižico. gnt-121502
Blazinšek Uroš, Dobrna 15, Dobrna, delovno knjižico. gnr-121954
Burovytska Tetyana, Rečka cesta 60,
Orehova vas, delovno knjižico. m- 694
Cvetanović Vincenc, Dekmanca 2, Bistrica ob Sotli, izkaznico vojnega veterana, št.
6734, izdana 18. 2. 2002. gnr-121754
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Černe Erna, Gradišče nad Pijavo Gorico
142/a,
Škofljica,
delovno
knjižico.
gnn-121658
Demiroski Demir, Cesta na Lenivec 14,
Sežana, delovno knjižico. gns-122003
Domanjko Darko, Jadranska ulica 2,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb-122070
Filič Matjaž, Vojkova ulica 22, Piran - Pirano, študentsko izkaznico, št. 26102875,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gnk-121961
G.A.A.P. gradbeništvo d.o.o., Pipanova
pot 30, Ljubljana-Šentvid, kopijo licence, št.
G 0000488/03380/240 za vozilo z reg. št.
LJ S8-72C. gnl-122110
Gjurin Severa, Laknerjeva 7, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01001098, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gng-121940
Glas Simona, Dolenji Leskovec 17, Brestanica, delovno knjižico, št. 21996, izdala
UE Krško. gno-122107
Gregorač Ignac, Šišenska cesta 7, Ljubljana, vozno karto, št. 323 - stalna , izdana
14.10.1991, izdal LPP. gne-121825
Holc Barbara, Sallaumines 9, Trbovlje,
študentsko izkaznico, št. 20980094, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnh-121914
Horvat Irena, Šentilj pod Turjakom 51, Mislinja, študentsko izkaznico, št. 01098261,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnp-121660
Hrvatin Klavdij s.p.,, Prade, Pobeška cesta 44, Koper - Capodistria, nemški univerzalni dovolilnici, št. D048959 in D048960,
izdane s strani OZ Slovenije - sekcija za promet, veljavni za leto 2003. gno-122032
Hrvatin Robert s.p., Harije 43, Ilirska
Bistrica, dovolilnico za mednarodne prevoze
v cestnem prometu - Italija luška, št. 000726,
izdana pri OZS. gnp-121806
INTEREUROPA TRANSPORT D.O.O.,
Vojkovo nabrežje 32, Koper - Capodistria,
hrvaško dovolilnico za tri države, št. 1722,
leto 2003. gnp-121556
Jelen Andreja, Hlebova 8, Maribor, delovna knjižica št. 21160, izdana leta 2003 v
Mariboru. m-686
Kladnik Katja, Kolodvorska ulica 14/a,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdalo Ministrvo za zdravstvo v Ljubljani, leta 2002. gny-122172
Klemenčič Rok, Zofke Kvedrove 18, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20960122,
izdala Pravna fakulteta. gno-122086
Klopčič Miroslav, Cesta 4. julija 62/b,
Krško, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-543/03-95. gnf-121641
Krapež Aleš, Štihova 9, Ljubljana, vozno
karto, št. 850 - 100% popust s spremljevalcem, izdal LPP. gnu-121651
Krašovec Bjorn, Žerjavec 12, Jesenice,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1651/02, VČ - 1223/00.
gnr-121879
Krašovec Klavdija, Žerjavec 12, Jesenice, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1830/00, VČ 1223/00.
gnn-121883
Kripić Sanel, Cesta španskih borcev
57/a, Ljubljana, delovno knjižico, ser. št. A
0419691, reg. št. 4752. gnx-121523
Kryštufek Mojca, Ilirska ulica 3, Ljubljana, delovno knjižico. gng-121865
Kurdija Tomaž, Podlubnik 159, Škofja Loka, izkaznico in značko ribiškega čuvaja, št.
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1535, izdano s strani RZS, dne 22. 4. 2000.
gnp-121731
Likar Alenka, Juleta Gabrovška 23,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 01097186,
izdala Pedagoška fakulteta. gnw-121828
Livojević Luka, Rusjanov trg 2, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska šola v Ljubljani. gnw-122128
Lončarič Mladen, Podvozna cesta 32,
Portorož - Portorose, vpisni list za čoln, št.
01-03-427/1-2003 z dne 18. 4. 2003, za
čoln IZ - 240. gnw-121474
Merc Ozbej, Riklijeva 14, Bled, študentsko izkaznico, št. 20980163, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnj-121766
Mesojedec Boštjan s. p., Novo Polje,
Cesta XV/24p XV/24, Ljubljana-Polje, izvod licence za tovorno vozilo reg. št. LJ
E9 - 88P, izdano 6. 1. 2003. gnb-121670
Miklavčič Marko, Goli Vrh 12, Žiri, delovno knjižico. gni-121788
Molan Martin, Puntarjeva 10, Koper Capodistria, delovno knjižico. gnh-121889
Momčilovič Slavko, Gradišče 10, Laze
v Tuhinju, delovno knjižico. gnf-121491
Mušič Maja, Habatova 11, Trzin, študentsko izkaznico, št. 01074022, izdala
Pedagoška
fakulteta
v
Ljubljani.
gnz-121875
Osovnikar Matic, Frankovo naselje 87,
Škofja Loka, študentsko izkaznico, št.
41970036, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnh-121664
Palija Veljko, Nazorjev trg 5, Koper Capodistria,
licenco,
št.
13119.
gnd-121643
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PEKARNA BLATNIK d.o.o., Predstruge
69,
Videm-Dobrepolje,
licenco,
št.
0002427/80 za vozilo reg. št. LJ 11-65Z,
izdana 26. 4. 1999. gnl-121560
Planinšek Franc, Zgornji Hotič 5/a, Litija,
izvod licence za vozilo MAN 16.200 HAK,
reg. št. LJ L8 - 925, ser. št. O 10015239,
izdana 18. 11. 2002. gnp-121689
Plohl Zvonko, Ljubljanska 27, Maribor,
delovno knjižico. m-690
Pogačar Boris, Ulica Milana Majcna 19,
Novo mesto, orožni list, št. 27762.
gnr-121679
Pogačar Boris, Ulica Milana Majcna 19,
Novo mesto, orožni list, št. 25154.
gnq-121680
Pogačar Boris, Ulica Milana Majcna 19,
Novo mesto, orožni list, št. 4868.
gnp-121681
Preskar Anton s.p., Prevozi, Kozje 8, Kozje,
licenco,
št.
009894/17901/01-KN64/2001 za vozilo
CE MONT - 1, izdan 17. 5. 2001.
gnu-121626
Pugelj Uroš, Lipa 16/a, Struge, delavska
knjižica, št. 506057, izdala UE Kočevje.
gnt-122052
Robar Alen, Gorkega 57, Maribor, delovna knjižica št., 10732, izdana v Mariboru.
m-688
Rojs Silva, Gaberniška ulica 7, Zgornja
Polskava, preklic delovne knjižice, št. 295,
izdana leta 1994 v Mariboru. m-680
Smode Dušan, Dalmatinska 47, Maribor,
delovna knjižica-dvojnik, št. 15720, leta
2000 v Mariboru. m-706

Speed d.o.o., Ob železnici 14, Ljubljana,
izvod
licence,
št.
0000226/00562/216 za vozilo z reg. št.
LJ K6-87L, izdana 19. 9. 2002.
gne-121667
Struna Karmen, Jakčeva 43, Ljubljana, delovno knjižico. gnc-121494
Šamec Špela, Trg komandanta Staneta 6, Ljubljana, delovno knjižico.
gnd-121768
Španinger Drago, Ptujska cesta 62, Rače, vpisni list za čoln, št. 02/03-1348/95,
za čoln KP 791, izdan 26. 4. 1995.
gnb-121520
Švara Matjaž, Na griču 4, Izola - Isola,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-551/93, izdala 18. 5. 1993.
gnt-121802
Todorović Dragan, Železniška pot 4,
Nova Gorica, delovno knjižico. gnl-121910
Trkman Branko s.p. -Sebastijan transport, Hrašče 141, Postojna, italijansko bilateralno dovolilnico, št. N 2003/013816.
gny-121697
Turk Marta, Količevo 11/a, Domžale,
servisno knjižico za vozilo Hyundai Sonata 2.5, št. sasije KMHEN41EPXA046302.
gnz-121796
Tuš Nina, Bagojiči 15/a, Gorišnica,
študentsko izkaznico, št. 21017663, izdala FDV v Ljubljani. gno-121632
Zajc Mojmir, Svetina 11, Štore, delovno knjižico. gnd-122068
Živko Zdenka, Betnavska ulica 13, Maribor, delovna knjižica št. 13056, leta
1970 v Mariboru. m-677

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-11
ZJN-12.B
ZJN-12.G
ZJN-12.S
ZJN-13.B
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
ZJN-19
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP
Evidenca statutov sindikatov
Objave po 64. členu Zakona o medijih
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Nasprotni predlog
Izvršbe in zavarovanja
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3414
3415
3421
3421
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3421
3422
3422
3422
3437
3438

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
CELJE
KOPER
LJUBLJANA
MARIBOR
NOVA GORICA
NOVO MESTO
SLOVENJ GRADEC
Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

3443
3443
3448
3449
3449
3449
3449
3449
3449
3449
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3451
3451
3454
3457
3458
3459
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