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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo

predhodnega razpisa

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

Ob-96706
1. Naročnik: Občina Šoštanj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 12,

3325 Šoštanj, tel: 03/898-43-00, faks
03/898-43-33.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradnja Osnovne
šole s športno dvorano – I. faza

4. Kraj dobave: Šoštanj.
5. Ocenjeni datum javnega naročila,

če je določen: objava javnega razpisa pred-
vidoma v juliju 2003.

6. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahtevajo dodatne informaci-
je: uprava Občine Šoštanj.

7. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. junij 2003.

Občina Šoštanj

Št. 47/2026/2003 Ob-96707
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/474-30-00, telefaks
01/474-25-02.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izvedba gradbenih
del, elektromontažnih del in jeklenih
konstrukcij z dobavo jekla.

4. Kraj dobave: RTP 110 kV Kidričevo.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
kontaktna oseba Marko Hrast, tel.
01/474-24-56.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 18. 6. 2003.

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

Št. 1/2003 Ob-96708
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,

Celje, tel. 03/423-30-00.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: dializno potrošni
material.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije: na-
bavna služba Splošne bolnišnice Celje, Sa-
bina Špeglič, ek.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: izvedel se bo omejeni
postopek za tri leta.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 18. 6. 2003.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 35101/2003 Ob-96779
1. Naročnik: Občina Pivka.
2. Naslov naročnika: Občina Pivka, Ko-

lodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali

storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izgradnja in-
frastrukture za Obrtno industrijsko co-
no Neverke.

4. Kraj dobave: Pivka – Neverke.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

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

se lahko zahteva dodatne informacije: Ob-
čina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Piv-
ka – ime in priimek odgovorne osebe: Du-
šan Kristan, tel. 041/688-612.

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

8. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 23. 6. 2003.

Občina Pivka

Št. 311-1/2003 Ob-96786
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ser-

vis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Republika Slove-

nija, Servis skupnih služb vlade, Gregorči-
čeva 27/a, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: dobava električne
energije za potrebe državnih organov
Republike Slovenije, po pooblastilu.

4. Kraj dobave: na celotnem območju
Republike Slovenije.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: predvidoma v roku
120 dni.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Re-
publika Slovenija, Servis skupnih služb vla-
de, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana,
Franci Kodela, tel. 01/478-18-20 in Breda
Kosec, tel. 01/478-18-21.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: enako kot v 6. točki.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 19. 6. 2003.

Republika Slovenija,
Servis skupnih služb vlade

Št. 369/1-2003 Ob-96866
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,

6280 Ankaran, tel. 05/669-61-00, faks
05/652-71-85.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: MRI slikovni aparat
1,5 T, pripadajoča programska oprema
in tuljave za slikovno diagnostiko na po-
dročju ortopedije, nevrologije ter kot op-
cije v ostalih področjih.

4. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Ankaran.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Or-
topedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c.
31, 6280 Ankaran, prim. mag. Lucijan Mi-
klavčič, dr. med., spec. radiolog.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 6. 2003.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 185/03 Ob-96874
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih bor-

cev 18, 8250 Brežice, e-mail: vilma.zupan-
cic@brezice.si, tel. 07/499-15-46.

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

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

ročila, če je določen: druga polovica me-
seca oktobra 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Od-
delek za družbene dejavnosti, Anica Hribar,
tel. 07/499-15-40.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /
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8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 6. 2003.

Občina Brežice

Št. 110-1/03 Ob-96883
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Du-
najska 7, tel. 01/300-99-59, faks
01/300-99-37.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: AC Celje-Ljubljana:
odsek 6 Vransko-Blagovica, pododsek
6/1 Vransko-Trojane: nabava vozil, me-
hanizacije in opreme za Vzdrževalno av-
tocestno bazo Vransko.

4. Kraj dobave: Avtocestna baza Vran-
sko–Čeplje pri Vranskem.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: predviden datum ob-
jave razpisa julij 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
DDC svetovanje inženiring, Družba za sve-
tovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana – AC Projekt 5 Vransko-Bla-
govica, Ivo Toman, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/723-49-15, faks 01/723-43-30.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: predviden rok dobave je
februar 2004. Sredstva so zagotovljena s
kreditom EIB.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 6. 2003.

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

Št. 110-1/03 Ob-96884
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Du-
najska 7, tel. 01/300-99-59, faks
01/300-99-37.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: AC Karavanke–
Obrežje, odsek Krška vas–Obrežje: ru-
šitev mostu NM 0066 in gradnja mostu
5-1 čez Krko, desni objekt, ki obsega:

– rušenje obstoječega mostu čez Kr-
ko na H1 most NM 0066 in

– gradnja mostu 5-1 čez Krko, desni
objekt.

4. Kraj dobave: AC Krška vas – Obrežje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: predvidena objava v
juliju 2003. Predviden pričetek rušenja ob-
stoječega objekta je oktober 2003 in priče-
tek gradnje novega mostu 5-1, desni objekt
v novembru 2003, zaključek gradnje pa ju-
nija 2004.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
DDC svetovanje inženiring, Družba za sve-
tovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana: AC Projekt 6, Dolenjska,
Stantetova 9, 1295 Ivančna Gorica, Miha
Rejc, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/787-86-65, faks 01/787-86-64.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: rok za izvedbo je 8 me-
secev od uvedbe izvajalca v delo. Dela se

bodo financirala iz lastnih sredstev Dars d.d.
+ tuji finančni krediti + sredstva kohezijskih
skladov EU.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 6. 2003.

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

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

blaga po odprtem postopku

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

Razveljavitev
Št. 601-44/99 Ob-96776

V celoti razveljavljamo javni razpis za do-
bavo in montažo notranje opreme – I. faza
OŠ Šmartno pri Litiji, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 45 z dne 16. 5. 2003,
Ob-94066, zaradi razlogov iz 76. in 77. čle-
na ZJN-1. Razpis bo ponovljen.

Občina Šmartno pri Litiji

Št. 601-44/99 Ob-96716
1. Naročnik: Občina Šmartno pri Litiji.
2. Naslov naročnika: Tomazinova 2,

1275 Šmartno pri Litiji; tel. 01/898-12-11,
faks 01/898-38-35.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža notranje opreme – 1. faza
OŠ Šmartno pri Litiji.

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

4. Kraj dobave: OŠ Šmartno pri Litiji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvidoma
60 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: LlZ Inženiring
d.d.Ljubljana, Vurnikova 2, kontaknta ose-
ba Bojan Leben, tel. 01/23-44-034, faks:
01/23-44-050.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih
med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik mora vplačati
znesek 15.000 SIT z virmanskim nakazilom
na TRR št. 19100-0010023743 pri SZKB
d.d. pred dvigom razpisne dokumentacije;
namen nakazila – Pristojbina za javni raz-
pis-notranja oprema za OŠ Šmartno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 7. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: LIZ Inženiring d.d., Vurniko-
va 2, Ljubljana; v tajništvo – 4. nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 7. 2003 ob 11. uri na LIZ Inženi-
ring, Ljubljana, Vurnikova 2.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancije, skladno z razpisno dokumentacijo.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj 60 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena (55%), reference (30%), rok do-
bave (15%), (podrobneje opredeljeno v raz-
pisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 45 z dne
16. 5. 2003, Ob-94066.

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

Občina Šmartno pri Litiji

Ob-96695
1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski

potniški promet, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Celovška cesta

160, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-22-500,
faks 01/58-22-550, e-pošta: Mail@LPP.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup in
vgradnja klima naprav.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: javno naročilo se oddaja kot celota.

4. Kraj dobave: Javno podjetje Ljubljan-
ski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta
160, 1000 Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik variantnih ponudb ne bo upo-
števal.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predviden za-
četek je 23. 10. 2003, dokončanje 1. 8.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: na sedežu Jav-
nega podjetja Ljubljanski potniški promet,
d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana, v taj-
ništvu, II. nadstropje, soba št. 211, Silva
Papež.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure od objave, ob predložitvi
dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcij-
ski račun št. 03100 1005605502, z name-
nom nakazila “plačilo razpisne dokumenta-
cije za JN 05/03 – Nakup in vrgradnja kli-
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ma naprav“ ali na glavni blagajni Javnega
podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o.,
Celovška cesta 160, III. nadstropje.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pred-
ložiti do 2. 9. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Ljubljanski pot-
niški promet, d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana, v primeru neposredne
predložitve pa Silvi Papež v tajništvu naroč-
nika, v sobi 211, v II. nadstropju poslovne
stavbe na sedežu naročnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 2. 9.
2003 ob 12.30, v sejni sobi LPP, d.o.o.,
Celovška cesta 160, V. nadstropje. Na od-
piranje so vabljeni predstavniki ponudnikov,
ki morajo imeti pisna pooblastila za sodelo-
vanje na javnem razpisu.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vana je bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 24,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačila so določeni v razpisni
dokumentaciji in v osnutku pogodbe.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): ponudnik bo sklenil
pogodbo samo z enim ponudnikom, ki mora
za morebitne podizvajalce v ponudbeni doku-
mentaciji predložiti sklenjene pogodbe s po-
dizvajalci. V primeru, da ponudbo oddaja sku-
pina izvajalcev, mora biti v pogodbi o sku-
pnem nastopanju, ki jo podpišejo vsi sodelu-
joči izvajalci, opredeljen nosilec posla.

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

– da zagotavlja zahtevana bančna zava-
rovanja navedena v razpisni dokumentaciji,

– da zagotavlja dobavo in vgradnjo klima
naprav najkasneje do 1. 8. 2004,

– da rok plačila ni krajši od 30 dni od
prejema računa,

– da rok za rešitev reklamacije ne bo
daljši od 5 dni od prejema pisnega obvesti-
la naročnika o reklamaciji in da rok za izvrši-
tev reklamacije ne bo daljši od 3 dni,

– da zagotavlja osnovni garancijski rok
za vgrajene klima naprave 24 mesecev,

– da zagotavlja servisiranje klima naprav
na lokaciji naročnika in rezervne dele v ča-
su življenjske dobe (10 let) klima naprav,

– da zagotavlja usposabljanje vzdrževal-
cev,

– da vgrajene klima naprave v celoti iz-
polnjujejo vse tehnične zahteve, navedene
v 4.2 poglavju razpisne dokumentacije “Te-
hnična specifikacija“,

– da ni dal neresničnih in zavajajočih po-
datkov,

– da so ponudbi priloženi vsi dokumen-
ti, navedeni v 7. poglavju te razpisne doku-
mentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 11. 2003, predvideni datum odloči-
tve pa je 15. 9. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: izbrana
bo ekonomsko najugodnejša ponudba,
upoštevana pa bodo naslednja merila: po-
nujena cena, pooblastilo naročniku za ser-
visiranje klima naprav, reference, čas izved-
be javnega naročila, garancijski rok in rav-
nanje z okoljem.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 6. 2003.

Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

Št. 94/1 Ob-96703
1. Naročnik: Gozdarski inštitut Sloveni-

je.
2. Naslov naročnika: Večna pot 2, 1000

Ljubljana, tel. 01/200-78-00, faks
01/257-35-89.

3. (a) Vrsta in količina blaga: ionski
kromatograf za analizo anionov in
kationov v vzorcih sestojnih depozitov
in talne raztopine iz gozdnih
ekosistemov.

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

4. Kraj dobave: Gozdarski inštitut Slo-
venije, Laboratorij za gozdno ekologijo, Več-
na pot 2, 1000 Ljubljana.

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

zaključka ali trajanje dobave: avgust 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: tehnična
dokumentacija bo dostopna v tajništvu
Gozdarskega inštituta Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana, pri Rebeki Rupnik
(01/200-78-02) ali v Laboratoriju za goz-
dno ekologijo pri Danielu Žlindri
(01/200-78-12). Dodatne informacije:
Gozdarski inštitut Slovenije, Laboratorij za
gozdno ekologijo, Večna pot 2, 1000 Ljub-
ljana, Polona Kalan (01/200-78-08, Polo-
na.Kalan@gozdis.si) ali Daniel Žlindra
(01/200-78-12, daniel.zlindra@gozdis.si).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te jav-
ne objave dalje, med 8. in 13. uro, vsak
delavnik.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, nakazilo na
transakcijski račun Gozdarskega inštituta
Slovenije št.: 01100-6030347734 odprt pri
UJP s pripisom “Razpisna dokumentacija
za nakup ionskega kromatografa“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Gozdarski Inštitut Slove-
nije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana ali od-
dati osebno v tajništvu na prej navedenem
naslovu.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 7. 2003 ob 13. uri, v sejni sobi
Gozdarskega inštituta Slovenije, Večna pot
2, 1000 Ljubljana.

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

čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, bančna garancija
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5 % ponudbene vrednosti.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: čas veljavnosti ponud-
be znaša 60 dni, datum za odločitev o spre-
jemu ponudbe je 22. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena aparata, zmogljivost aparata, ga-
rancijski rok za ponujeno opremo, cena
vzdrževanja aparata, odzivni čas servisira-
nja, plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico, ki jo
dopušča 2. točka prvega odstavka 97. čle-
na Zakona o javnih naročilih.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 6. 2003.

Gozdarski inštitut Slovenije

Ob-96704
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno po-

djetje za distribucijo električne energije,
d.d.

2. Naslov naročnika: Celje, Vrunčeva 2a,
tel. 03/420-10-00, faks 03/54-85-023.

3. (a) Vrsta in količina blaga: merilne
in krmilne naprave za direktno, polindi-
rektno in indirektno merjenje.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
po dogovoru.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago na naslovu na-
ročnika pri kontaktni osebi: Nika Glušič, tel.
03/42-01-486, v sobi 411/IV, dodatne in-
formacije pa pri Zadravec Dušanu, inž. el.,
tel. 42-01-305.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te ob-
jave, v času od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT (vključno z DDV)
na transakcijski račun 06000-0001100279,
sklic na številko 1207 ali na blagajni pod-
jetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 7. 2003 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje
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za distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje, soba 411/IV.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 7. 2003 ob 9. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1% od ponudbene vrednosti (brez DDV) ali
depozit na transakcijski račun, veljavnost 80
dni od dneva odpiranja ponudb in izjava za
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: dolo-
čeni v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference,
– plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: na naslovu: Elektro Celje, d.d., Za-
dravec Dušan, inž. el., tel. 42-01-305.

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

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

Elektro Celje, d.d.

Št. 445/03 Ob-96705
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

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

bolniških postelj.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

1. sklop - postelje intenzivna nega,
2. sklop - standardne bolniške postelje.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-

na, Zaloška c. 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: september -
oktober leta 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
cesta 14, 1000 Ljubljana, II. nadstropje -
(tajništvo), vsak delovni dan med 9. in 12.
uro. Razpisna dokumentacija je na voljo do
22. 7. 2003 do 9. ure.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 7. 2003 do
10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 7. 2003 ob 12. uri – predavalnica 1.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, katera mora ve-
ljati do 28. 11. 2003.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 27. 11. 2003, predvi-
deni datum odločitve - september 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena –
100%.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 6. 2003.

Klinični center Ljubljana

Ob-96719
1. Naročnik: Vlada RS, Center Vlade za

informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana, telefaks 01/478-86-49, te-
lefon 01/478-86-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: optični
čitalci, 33 kosov.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: 20. 8. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Center Vlade
RS za informatiko, Sektor za materialno in
finančno poslovanje, Petra Rozman, tel.
01/478-86-04.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 7. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center Vlade RS za informati-
ko, Langusova 4, 100 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 7. 2003 ob 10.15, Center Vlade
RS za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljub-
ljana.

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

4.10.1.1 Bančna garancija za resnost po-
nudbe

Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v znesku
200.000 SIT, ki jo bo naročnik vnovčil v
naslednjih primerih:

– če ponudnik umakne ponudbo po od-
piranju ponudb v času veljavnosti ponudbe;

– če izbrani ponudnik v zahtevanem ča-
su ne podpiše pogodbe;

– če izbrani ponudnik v zahtevanem ča-
su ne predloži zahtevanega zavarovanja za
dobro izvedbo posla;

– če se izbrani ponudnik v osmih dneh
ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe,
ki je vsebovan v sklepu o izbiri ponudnika.

Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati še deset dni po prenehanju ve-
ljavnosti ponudbe.

5.10.1.2 Bančna garancija za dobro iz-
vedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora
hkrati z vsemi podpisanimi izvodi pogodbe
izročiti bančno garancijo v višini 500.000
SIT, ki jo bo naročnik vnovčil v naslednjih
primerih:

– če se bo izkazalo, da storitev ni oprav-
ljena v skladu s pogodbo ali zahtevami raz-
pisne dokumentacije ali specifikacijami;

– če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi
kršitev s strani ponudnika;

– če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi
napak opreme;

– če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi
ponudnikove zamude z dobavo za več kot
10 dni.

Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti mora veljati še
petnajst dni po prenehanju veljavnosti po-
godbe.

4.10.1.3 Bančna garancija za dobro iz-
vedbo garancijskih obveznosti

Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora
ob dobavi blaga izročiti tudi bančno garan-
cijo za dobro izvedbo garancijskih obvez-
nosti v višini 500.000 SIT, ki jo bo naročnik
vnovčil v naslednjih primerih:

– če izbrani ponudnik ne bo izvajal ga-
rancijskih obveznosti v skladu s pogodbeni-
mi določili.

Bančna garancija za dobro izvedbo garan-
cijskih obveznosti mora veljati še najmanj pet-
najst dni po prenehanju garancijske dobe.

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

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

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

5.14.1.1 Na poslovnem področju:
1. poslovanje v skladu z veljavnimi pred-

pisi in navodili ponudnikov,
2. registracija za opravljanje dejavnosti,

ki je predmet javnega razpisa,
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3. v zadnjih petih letih pred objavo naro-
čila zoper ponudnika ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem niti ni bi-
la izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepoveda-
no opravljati dejavnost, ki je predmet javne-
ga naročila,

4. izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev ter izgubljenih
pravd, ki kažejo na nezanesljivost oziroma
rizičnost poslovanja s ponudnikom) od 1. 1.
2000 dalje.

5.14.1.2 Na finančnem področju:
1. proti ponudniku ni uveden postopek

prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podla-
gi sodne ali druge prisilne odločbe,

2. poravnani davki, prispevki in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države Republike Slove-
nije,

3. ni izkazane blokade žiro računa (v
zadnjih dveh letih pred objavo razpisa),

4. letna realizacija nad 100 mio SIT,
5. stopnja pokritosti kratkoročnih obvez-

nosti najmanj 0,8; količnik bo izračunan na
podlagi podatkov iz bilance stanja za leto
2002.

5.14.1.3 Ostale omejitve:
1. vodstveni delavci ponudnika in more-

bitni lastniki ne smejo biti povezane osebe
– sorodstvene vezi med vodstvenimi delav-
ci ponudnika ali zaposlenimi ponudnika, ki
bodo izvajali naloge za naročnika in vod-
stvenimi ali zaposlenimi delavci Centra Vla-
de RS za informatiko na področju razpisa,
in sicer v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do
katerega koli kolena ali če so z njimi v za-
konski ali izvenzakonski zvezi, ne glede na
to ali je zakonska zveza prenehala ali ne;

2. ponudba ne sme vsebovati lažnih ali
zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepo-
polnih podatkov v bistvenih elementih.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
5.14.2 Merila za izbiro najugodnejše po-

nudbe
Ponudbe se bodo ocenjevale glede na

ponudbeno ceno, in preverjale lastnost
opreme, dobavne in vzdrževalne pogoje.
Kot najugodnejša bo za vsako vrsto razpisa-
ne opreme štela ponudba, kjer bo skupna
cena opreme najnižja.

5.14.3. Dobavni rok
Pogoj: 20 dni po podpisu pogodbe.
5.14.4 Garancijski rok
Pogoj: 36 mesecev, razen za opremo.
5.14.5 Odzivni čas od prijave napake
Pogoj: 2 delovni uri ali manj.
5.14.6 Rok za odpravo napake od prija-

ve napake.
(Popravilo oziroma nadomestna oprema)
Pogoj: 10 delovnih ur ali manj.
5.14.7
5.14.8 Zamenjava z novo opremo
Pogoj: 10 dni ali manj ali 2x ista napaka.
5.14.9 Drugi pogoji
Pogoj: skladnost opreme s specifikaci-

jami.
Izbiro najugodnejših ponudb: ugodnejša

je ponudba, ki bo zadostila vsem pogojem
in bo imela najnižjo ceno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vprašanja in odgovori na spletni stra-
ni naročnika http://www2.gov.si:800/jav-
nar/jnvodg.nsf.

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

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

Center Vlade RS za informatiko

Št. 3/03 Ob-96720
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ravne na

Koroškem.
2. Naslov naročnika: Ob Suhi 11, 2390

Ravne na Koroškem, tel. 02/87-05-200.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– RTG aparat, day light system, tem-

nica in avtomikser, oprema za računal-
niško obdelavo in pošiljanje slik ali vari-
anta,

– RTG aparat, digitalni radiografski
sistem baziran na kasetah, laserski ti-
skalnik s suho tehnologijo, kompatibi-
len z digitalnim slikovnim sistemom,

oboje na ključ.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: Ravne na Koroškem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: maksimalno
60 dni od sklenitve pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ravne na Koroškem, kontaktna ose-
ba je Janko Ogris, dipl. inž. rad., tel.
02/87-05-275.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave razpisa med 10. in 12. uro –
tajništvo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR št.
01303-6030923764.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Ravne na Ko-
roškem, Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koro-
škem – tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 8. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
Zdravstvenega doma na Ravnah na Koro-
škem.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva odpiranja, datum
odločitve o sprejemu do 20. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
plačilni pogoji, poprodajne storitve in tehnič-
na pomoč, posebej za vsako varianto.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 6. 2003.

Zdravstveni dom Ravne na
Koroškem

Št. 7/2003 Ob-96724
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljublja-

na, Kotnikova 28 (sedaj Metelkova 9), Ljub-
ljana.

2. Naslov naročnika: Kotnikova 28 (se-
daj Metelkova 9), Ljubljana, faks 300-39-11.

3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-
niška oprema.

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobava od
avgusta do septembra 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija II. nadstropje – uprava, vloži-
šče, soba št. 01, dodatne informacije pisno
na naslov naročnika ali po faksu 300-39-11.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV vključen)
na transakcijski račun pri UJP št.
01261-6030921845, sklicna številka 02
93024-280-94.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 7. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Metelkova 9, Ljubljana, II. nad-
stropje – uprava, vložišče, soba št. 01.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 7. 2003 ob 11. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe (brez DDV).

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
1. 9. 2003, predvideni datum odločitve
28. 7. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 6. 2003.

Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-96740
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
(a) Vrsta in količina blaga: sekvenator

– 1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava se-
kvenatorja je 30 dni po podpisu pogodbe.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 28. 7. 2003,
vsak delovni dan med 11. in 13. uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 28. 7. 2003,
do 13. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 7. 2003 ob 11. uri v mali konfe-
renčni predavalnici v 16. etaži Kirurške
stolpnice.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Iz dokumentov mora biti razvidno, da ima
ponudnik:

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

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

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

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

9. da bo dostava Splošna bolnišnica Ma-
ribor – razloženo in montirano v prostore
laboratorija za medicinsko genetiko;

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

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

12. da zagotavlja odzivni čas servisa naj-
več osem ur po prejemu obvestila ter mak-
simalno 48 ur za dobavo rezervnih delov in
odpravo napak;

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

14. da nudi 12 mesečno garancijo za
dobavljeno opremo;

15. da zagotavlja dobavo rezervnih delov
še najmanj 7 let po izteku garancijske dobe;

16. potrdilo Urada RS za zdravila pri Mi-
nistrstvu za zdravje o vpisu sekvenatorja v

register medicinskih pripomočkov; v prime-
ru, da ponudnik ni sam nosilec registracije,
mora predložiti potrdilo Urada RS, da je
ponudnik pooblaščen uvoznik oziroma
distributer teh že registriranih medicinskih
pripomočkov, ki so predmet tega javnega
naročila;

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba do 1. 2.
2004, odločitev o sprejemu 12. 8. 2003.

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 6. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 175/03 Ob-96747
1. Naročnik: Javni zavod Filmski studio

Viba film Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Stegne 5, 1000

Ljubljana, telefon 00 386 (0)1 5132 402,
telefax: 00 386 (0)1 5132 550.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
filmskih HMI reflektorjev z elektronski-
mi balasti in dodatno opremo različnih
nazivnih moči (12 Kw, 1200 W, 575 W);
razpisane storitve vključujejo tudi uspo-
sabljanje osebja ter servisne obvez-
nosti.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudbe se lahko nanašajo le na celo-
to.

4. Kraj dobave: Filmski studio Viba film
Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijo.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava v 45
dneh po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javni zavod
FS Viba film Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljub-
ljana; razpisna dokumentacija: tajništvo (tel.
00 386 1 5132 402), vse dodatne informa-
cije: Vladimir Peruničič, direktor, tel.
00 386 1 5132 402, e-mail: vladimir.peru-
nicic@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 10.000 SIT je potrebno naka-
zati na podračun naročnika pri UJP št.:
01100-6030354621. Razpisno dokumenta-
cijo dvignete s predložitvijo potrdila o plačilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 7. 2003 do
12. uri.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni zavod Filmski studio Viba
film Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 7. 2003 ob 12.15, v prostorih
Javnega zavoda FS Viba film, Stegne 5,
1000 Ljubljana, sejna soba 22 c v I. nad-
stropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni po zapisniškem prevzemu
opreme.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 18. 9. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 4. 8.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 6. 2003.

FS Viba film Ljubljana

Št. 14-01/03 Ob-96780
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Črnomelj d.o.o. Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Belokranjska

cesta 24, 8340 Črnomelj, faks
07/30-61-697, tel. 07/30-61-660, e-ma-
il: tajnistvo@komunala-crnomelj.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: special-
no tovorno vozilo za odvoz abroll kon-
tejnerjev z nadgradnjo na vozilu in 4
kom abroll kontejnerjev prostornine
28 m3.

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

4. Kraj dobave: Javno podjetje Komu-
nala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta
24, 8340 Črnomelj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso možne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: kompletna
dobava (s standardno in opcijsko opremo)
mora biti zaključena do 20. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Čr-
nomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340
Črnomelj, tajništvo podjetja, Mihelič Anica
– za dvig razpisne dokumentacije in komer-
ciala – Kočevar Marija – za dodatne infor-
macije o naročilu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan

od 7. 7. 2003 do 11. 7. 2003 med 7. in
13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT v gotovini na
blagajni podjetja ali z nakazilom na transak-
cijski račun št. 02430-0018415109 z ozna-
ko “RD za JN 01/03“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 7. 2003 do
10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Komunala Čr-
nomelj, d.o.o., Belokranjska cesta 24,
8340 Črnomelj – v tajništvo podjetja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 7. 2003 ob 11. uri v prostorih naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija na prvi poziv za resnost po-
nudbe v višini 10% orientacijske vrednosti
javnega razpisa.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 90 dni od kompletne dobave in
podpisa prevzemnega zapisnika.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še najmanj 130 dni od dneva odpiranja po-
nudb; naročnik bo odločitve sprejel najka-
sneje do 4. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so opisana in ovrednotena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Javno podjetje
Komunala Črnomelj d.o.o.

Št. 01-03 Ob-96800
1. Naročnik: Javni zavod za zaščitno in

požarno reševanje Maribor.
2. Naslov naročnika: Cesta proletar-

skih brigad 21, 2000 Maribor, tel.
02/33-12-541, faks 02/33-23-696.

3. (a) Vrsta in količina blaga: podvozje
gasilskega vozila s kabino 1+2, skupne
teže 9,5 t, s pogonom koles 4x2.

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

4. Kraj dobave: Javni zavod za zaščitno
in požarno reševanje Maribor, Cesta prole-
tarskih brigad 21, Maribor.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v dogovorje-
nem roku po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javni zavod za
zaščitno in požarno reševanje Maribor, Ce-
sta proletarskih brigad 21, Maribor, kontak-
tna oseba Franc Robič, tel. 02/33-12-541.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-
jo ponudb, vsak delovni dan med 8. in 14.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek 10.000
SIT, v katerem je vključen DDV, na račun št.
01270-6030194777 pri UJP Slovenska
Bistrica s pripisom - za javni razpis.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 28. 7. 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni zavod za zaščitno in po-
žarno reševanje Maribor, Cesta proletarskih
brigad 21, 2000 Maribor, I. nadstropje, so-
ba št. 54.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 29. 7.
2003 ob 12. uri v dvorani Javnega zavoda za
zaščitno in požarno reševanje Maribor, Ce-
sta proletarskih brigad 21, Maribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v do-
govorjenem roku po podpisu pogodbe.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva javnega
odpiranja ponudb. Predviden datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je do 8. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišče je najugodnejša ponud-
ba, ki ustreza merilom: cena, dobavni rok in
reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 6. 2003.

Javni zavod za zaščitno
in požarno reševanje Maribor

Št. 015/2003 Ob-96861
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup

prevoznih sredstev.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

a) osebni avtomobil – karavan,
b) osebni avtomobil – limuzina,
c) terenska vozila do 2000 ccm,
č) terenska vozila do 2500 ccm,
d) kombinirano vozilo.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni da-

tum zaključka ali trajanje dobave: do kon-
ca leta.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Služba za komerci-
alne zadeve in javna naročila – Janez Lov-
ko, Čufarjeva ul. – veliki gradbeni provizorij,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86 ali pre-
ko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako
RTV 015/2003.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu na št. 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna ver-
zija razpisne dokumentacije, pridobljena
preko interneta, pa je brezplačna. Način
plačila je negotovinski, na podračun EZR
pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podra-
čuna: 01100-6030355106, sklic na števil-
ko 00-51-634-566 z oznako predmeta pla-
čila (RTV 015/2003-E-ODP/B) in z naved-
bo davčne številke in sedeža podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno 23. 7.
2003 do 8. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 7. 2003 ob 11. uri v prostorih
RC RTV Koper-Capodistria, Ulica OF 15,
6000 Koper.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumenta-
ciji, ki je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako
RTV 015/2003.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2003; julij/av-
gust.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
– 80%, plačilni pogoji – 10%, dobavni rok
– 5%, možnost zamenjave staro za novo –
5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 6. 2003.

Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod

Št. 675 Ob-96879
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik – KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

Golnik, tel. 04/256-94-41, tajništvo
uprave.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
medicinske opreme za oddelek za en-
doskopijo dihal in prebavil.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: oddaja javnega naročila je možna za
celoto ali posamezne sklope: 1. video bron-
hoskop (2 kom), 2. video procesor (2 kom),
3. ksenonski izvor svetlobe (2 kom), 4. ul-
trazvočna sonda (1 kom), 5. monitor za me-
dicinsko uporabo (2 kom), 6. video gastro-
skop (1 kom), 7. merilec vitalnih funkcij
(1 kom), 8. bronhoskop – rigidni (2 kom).

4. Kraj dobave: endoskopski oddelek.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: september
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: nabava in
javna naročila, R. Potočnik, tel.
04/256-94-44, Nadja Triller, dr. med.,
strokovni del, tel. 04/256-93-40.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do 25. 7. 2003 med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na blagajni Bol-
nišnice Golnik – KOPA ali na ZR št.
01100-603 0277603.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo uprave, Darja Brus.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 8. 2003 ob 12. uri v sejni sobi na
upravi.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni, šteto od dneva odpiranja po-
nudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: 1. po-
nujena cena, 2. čas dobave, 3. čas garan-
cije, 4. cena servisne ure.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 6. 2003.

Bolnišnica Golnik – KOPA

Št. 2 Ob-96890
1. Naročnik: Občina Selnica ob Dravi.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 4,

2352 Selnica ob Dravi, faks 02/67-30-214,
tel. 02/67-30-202, e-mail: obcina.selni-
ca@kksonline.com.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
kuhinjske opreme za vrtec.

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

4. Kraj dobave: Osnovna šola Selnica
ob Dravi, Mariborska cesta 30, 2352 Sel-
nica ob Dravi.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek
18. 8. 2003, zaključek 25. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Sel-
nica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selni-
ca ob Dravi, Slobodan Tatalovič, tel.
02/67-30-202 ali 67-30-204, faks
67-30-214, e-mail: obcina.selnica@kkson-
line.com.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od vključno 3. 7.
2003 dalje, vsak delovni dan med 8. in 12.
uro do oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT lahko ponud-
niki poravnajo na transakcijski račun
01378-0100009222, sklicna številka
003-120-11.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 7. 2003, do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Selnica ob Dravi, Slo-
venski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 7. 2003 ob 13. uri, na sedežu
Občine Selnica ob Dravi – sejna soba.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni po dnevu odpiranja ponudb,
22. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 6. 2003.

Občina Selnica ob Dravi

Št. 1724/03 Ob-96892
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/23-04-000, te-
lefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
tonfrekvenčnih (MTK) sprejemnikov v
obdobju 2003 – 2004 8.500 kosov, po
specifikaciji v Tehničnih razpisnih pogojih
razpisne dokumentacije.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: upoštevane bodo samo celovite ponud-
be, delne ponudbe ne bodo upoštevane.

4. Kraj dobave: dostava tonfrekvenčnih
(MTK) sprejemnikov je v glavno skladišče
naročnika Elektro Ljubljana, Cesta 24. juni-
ja 1, Ljubljana-Črnuče.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naro-
čanja blaga za obdobje 12 mesecev po
sklenitvi pogodbe in z dobavnim rokom naj-
več 30 dni po prejemu posameznega naro-
čila, ki ne bo manjše od 500 kom.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kon-
taktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/23-04-320, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 24. julija 2003, in
sicer vsak delovni dan med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 6.000 SIT (vključno
z DDV) na transakcijski račun Elektro Ljub-
ljana, d.d. št. 06000-0076655034, sklic
na številko: 23003371-17-03, z obvezno
navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 24. julija 2003
do 10. ure, ponudbe oddane po tem roku
ne bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Služba za
javna naročila in nabavo, Slovenska cesta
56, 1516 Ljubljana.

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-

ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 17/03 –
Ponudba za dobavo tonfrekvenčnih spre-
jemnikov (MTK) v obdobju 2003 – 2004 –
Ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 24. julija
2003, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstro-
pju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Sloven-
ska c. 56 v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predloži-
ti podpisano in žigosano pooblastilo za za-
stopanje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini: 1,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: goto-
vinsko 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti

– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, dokument mora odraža-
ti zadnje stanje,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,

– dokazilo/izjavo, da poslovanje ponud-
nika ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da mu v zad-
njih 5 letih pred objavo naročila ni bila izda-
na pravnomočna odločba za kaznivo deja-
nje, povezano z njegovim poslovanjem ali
taka sodna ali upravna odločba, ki mu pre-
poveduje opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met naročila, ne starejše od 30 dni,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila vodstveni delavci niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem, ne starejše od 90 dni,

– dokazilo o poravnanih davkih, prispev-
kih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,

– BON 1 za zadnje poslovno leto po-
nudnika, ne starejši od 30 dni,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vre-
dnost presega 50 mio SIT,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,

– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpi-
sni dokumentaciji),

– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v ga-
rancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem obrazcu v razpi-
sni dokumentaciji),

– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvo-
de in o ugotavljanju skladnosti, o posredo-

vanju tehničnih informacij, zagotovitvi garan-
cij in servisiranju,

– pisno izjavo ponudnika o nezavajajo-
čih podatkih,

– pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,

– pisno izjavo ponudnika, da zakon po-
djetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,

– pisno izjavo ponudnika o usposoblje-
nosti in sposobnosti,

– dokazilo o organizirani servisni službi
tonfrekvenčnih (MTK) sprejemnikov v
Republiki Sloveniji,

– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja drugih-po-

sebnih pogojev, navedenih v razpisni doku-
mentaciji.

Kot veljavni bodo upoštevani le doku-
menti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisa-
ni. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fo-
tokopiranih dokumentov izbranega ponud-
nika, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji
naročila najugodnejšemu ponudniku. Za iz-
hodišče določitve starosti dokumentov se
upošteva datum odpiranja ponudb.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb; pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 50 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (87%

delež),
– garancijski rok (5% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000

ponudnika (3% delež).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 18. julija 2003.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 23. junija 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1-2003/4 Ob-96895
1. Naročnik: Dom upokojencev Ptuj.
2. Naslov naročnika: Volkmerjeva 10,

2250 Ptuj; tel. 02/78-07-301, faks
02/77-14-531.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago in higienski material.

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

A) kruh in pekovsko pecivo,
B) mleko in mlečni izdelki,
C) sveže meseo in mesni izdelki,
D) sveže sadje in zelenjava,
F) jajca,
G) ostali material za prehrano,
H) higienski material.
4. Kraj dobave: skladišče Ptuj in Mure-

tinci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2003 do 31. 8. 2004.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Dom upoko-
jencev Ptuj, Volkmerjeva 10, 2250 Ptuj, An-
tonija Žumbar, vsak delavnik od ponedeljka
do petka med 8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od po-
nedeljka do petka med 8. in 9. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na št. podra-
čuna 01100-6030268097: namen nakazi-
la: razpisna dokumentacija. Prevzem doku-
mentacije je lahko osebno ali po pošti. Pri
tem je potrebno predložiti: dokazilo o vpla-
čilu ter polni naslov in davčno številko plač-
nika ter potrdilo o registraciji, če je plačnik
zavezanec za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 7. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom upokojencev Ptuj, Vol-
kmerjeva 10, 2250 Ptuj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 7. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Doma upokojencev Ptuj.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: me-
nica z menično izjavo v višini 10% predra-
čunske vrednosti z veljavnostjo do 30. 9.
2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok: 30 dni od datuma prevzema računa.

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70 %, reference 15 %; certifikati kakovosti,
HACCP.. 15 %, -10 % negativne izkušnje z
dobaviteljem.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 6. 2003.

Dom upokojencev Ptuj

Št. 62 Ob-96920
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

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

dobava in montaža pohištvene opreme
za pošto Cerklje na Gorenjskem.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe; datum zaključka 30 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sektor za in-
vesticije in nabavo – Alenka Mihurko.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dnevno od 8. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-000040025.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 7. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Slom-
škov trg 10, 2000 Maribor, Sektor za inve-
sticije in nabavo – nabavna služba.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 7. 2003 ob 12.30.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati: da
v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni imel
račun blokiran več kot 5 dni, ponudnik v letu
2002 ni smel imeti promet manjši od mno-
gokratnika 3 ponudbene vrednosti, da ni dal
zavajajočih podatkov glede zahtev naročni-
ka, da je ponudnik predložil izjavo, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumetacije, blago
mora ustrezati zahtevam naročnika.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 6. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 17123-04-403-52/2003 Ob-96934
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

(a) Vrsta in količina blaga oziroma sto-
ritev: dobava in montaža pohištvene in
druge notranje opreme.

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

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

sklop 1: oprema samskih sob
– podsklop 1.A: pohištvo,
– podsklop 1.B: gospodinjski stroji in TV

aparati;
sklop 2: oprema samskih sob za PU Ko-

per
– podsklop 2.A: pohištvo,
– podsklop 2.B: gospodinjski stroji, sve-

tila,
– podsklop 2.C: vzmetnice, vzglavniki,

karnise, zavese;
sklop 3: pisarniška oprema
– podsklop 3.A: stoli,
– podsklop 3.B: omare, mize.
Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je

predmet javnega razpisa, v celoti ali po po-
sameznih sklopih ali po posameznih pod-
sklopih in ne morejo ponuditi posameznih
postavk iz posameznih sklopov oziroma
podsklopov.

4. Kraj dobave in montaže: na lokacijah
posameznih organizacijskih enot naročnika,
na območju celotne države (sklop 1, 3) ter
PU Koper (sklop 2).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne po-
nudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti
tehnični specifikaciji iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Datum začetka in predvideni rok do-
bave in montaže: 30 dni od podpisa po-
godbe, vendar najkasneje do 1. 10. 2003.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen vpo-
gled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig,
in sicer vsak dan od 12. do 14. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo. Ponu-
dniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentaci-
jo morajo predložiti pooblastilo za dvig razpi-
sne dokumentacije, iz katerega morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv,
naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali
ne), potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in dokazi-
lo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti
jasno razviden točen naziv in naslov plačni-
ka, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40305203.

8.(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do dne 25. 7. 2003, najkasneje
do 10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
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25. 7. 2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka
policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8,
Ljubljana.Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb, mora-
jo pred pričetkom odpiranja ponudb komi-
siji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javnem odpiranju.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponud-
bo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izja-
vo o predložitvi pravnega akta o skupni iz-
vedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovor-
nost posameznih izvajalcev za izvedbo naro-

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

Zavrnitev ponudb
Ob-96742

V skladu z določbo prvega odstavka
77. člena ZJN-1 obveščamo, da je naroč-
nik v odprtem postopku oddaje naročila za
“Investicijsko vzdrževanje poslovnega objek-
ta na Jesenicah“, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 42 z dne 9. 5. 2003, zavrnil
edino prispelo ponudbo.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Območna enota Kranj

Popravek
Ob-97030

V objavi javnega razpisa za oddajo naro-
čila gradenj po odprtem postopku, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 53-54 z dne
6. 6. 2003, Ob-95341, se popravijo 8. (a)
in 9. točka tako, da se pravilno glasi:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 18. 7. 2003 do 12. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 7. 2003 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Sveta Ana.

Občina Sveta Ana

za družbene dejavnosti, Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica, Tanja Hrastnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka, od 10. do 12. ure oziroma po tele-
fonskem dogovoru (02/81-81-331).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
pri UJP št. 01313-0100009691.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 7. 2003 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Slovenska Bistrica, Ko-
lodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, (vlo-
žišče – II. nadstropje).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 7. 2003 ob 14. uri, sejna soba
Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
Slovenska Bistrica (II. nadstopje).

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna RS za leto 2003 in
2004.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o sku-
pni izvedbi naročila z opredelitvijo dogovor-
nosti posameznega ponudnika oziroma iz-
vajalca.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: izjava iz tretjega odstav-
ka 92. člena ZJN-1.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
1. 10. 2003, predvidena odločitev o spre-
jemu ponudbe do 31. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, garancijska doba, plačilni rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 37 z dne
18. 4. 2003.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 6. 2003.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 35003-1/ 2002 (1019) Ob-96701
1. Naročnik: Občina Lenart.
2. Naslov naročnika: Trg osvoboditve 7,

2230 Lenart v Slovenskih goricah, tel.
02/729-13-10; faks 02/720-73-52, obci-
na@lenart.si, www.Lenart.si.

(a) Opis in obseg gradnje: razširitev in
preplastitev LC 203-182 Sp. Voličina–
Selce (križišče za Dolge njive).

(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: v primeru va-
riantne ponudbe, mora ponudnik pridobiti
na svoje stroške celotno ustrezno nadome-
stno projektno dokumentacijo.

čila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarja-
jo naročniku neomejeno solidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 18. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjeva-
nju vseh zahtevanih pogojev. Kot najugo-
dnejši bo izbran ponudnik z najnižjo ponuje-
no ceno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 6. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 110-1/03 Ob-96886
V Uradnem listu RS, št. 29 z dne 21. 3.

2003, je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za “AC Pesnica–Slivnica, podod-
sek Zrkovska cesta – priključek Pesnica od
km 10,847 do km 17,150, gradnja II. faze
rondoja–priključek Pesnica med km 16,300
in km 17,150 s priključnimi rampami in de-
viacijami“ (Ob-90525).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 22. 7. 2003 do 9. ure. Odpira-
nje ponudb bo dne 22. 7. 2003 ob 10.
uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostane nespremenjen.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 40/10/2003 Ob-96664
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 10,

2310 Slovenska Bistrica.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja

šole, telovadnice in vrtca Zgornja Ložni-
ca, v ocenjeni vrednosti 220,000.000 SIT.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Zgornja Ložnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: avgust 2003 –
avgust 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Slo-
venska Bistrica, Občinska uprava, Oddelek
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4. Kraj izvedbe: območje Občine Lenart
- KS Voličina.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek del 15. 8. 2003, predvideno dokonča-
nje del je 15. 10. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Le-
nart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slo-
venskih goricah, Srečko Aleksander Padov-
nik, soba 7/I, tel. 02/729-13-19, faks
02/720-73-52 ali Silvo Slaček, soba 10/I.;
tel. 02/729-13-24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave javnega razpisa od ponedeljka
do petka med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 7.200 SIT (z DDV),
na transakcijski račun Občine Lenart št.
01258-0100010543.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 7. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Lenart, Trg osvobodi-
tve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
soba 7/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 7. 2003 ob 10. uri na naslovu:
Občina Lenart, soba 28/II.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 500.000
SIT, ki mora veljati še do 30 dni od predvi-
denega datuma sklepa o izbiri najugodnej-
šega ponudnika, torej do 28. 8. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije, rok pla-
čila je 90 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru pred-
ložitve skupne ponudbe se zahteva predlo-
žitev pravnega akta o skupni izvedbi naroči-
la, ki mora natančno opredeljevati odgovor-
nost posameznih izvajalcev za izvedbo na-
ročila in navedbo nosilca posla. Ne glede
na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 28. 8. 2003, predviden datum odločitve
o izbiri izvajalca je 28. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena upoštevajoč vse popuste.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico, da zma-
njša obseg razpisanih del oziroma spreme-
ni predviden čas začetka/zaključka izvaja-
nja del po posameznem sklopu ali da v pri-

meru nepridobitve načrtovanega državnega
sofinanciranja investicije ne izvede.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: ga ni bilo.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 6. 2003.

Občina Lenart

Št. 47/03 Ob-96717
1. Naročnik: Občina Šentilj.
2. Naslov naročnika: Maistrova 2, 2212

Šentilj v Slov. Goricah, tel. 02/65-06-200,
faks 02/65-06-210.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na dela pri regulaciji potoka v Sladkem
Vrhu.

(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 predvi-
dena. Ocenjena vrednost naročila je
15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala v
naselju Sladki Vrh.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del: avgust 2003 – september
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija: Občina Šentilj, Maistrova 2, 2212
Šentilj v Slov. Goricah, kontaktna oseba
Nives Erznožnik, tel. 02/65-06-200, faks
02/65-06–210.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od vključno
30. 6. 2003 dalje, vsak dan med 9. in 14.
uro do oddaje ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo v višini 6.000 SIT ponud-
niki poravnajo na transakcijski račun št.
01318-0100009155 odprt pri UJP Slov.
Bistrica. Ob predložitvi dokazila o plačilu
ponudniki dvignejo razpisno dokumentaci-
jo v računovodstvu na sedežu Občine Šen-
tilj, Maistrova 2.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do ponedeljka
21. 7. 2003 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občinski urad občine Šentilj,
Maistrova 2, 2212 Šentilj v Slov. Goricah.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 7. 2003 ob 12. uri, v sejni sobi
Občinskega urada občine Šentilj, Maistrova
2, 2212 Šentilj v Slov. Goricah – 2. nad-
stropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila/ali sklicevanje na določila v pred-
pisih: minimalni rok plačila je 90 dni od
dneva potrditve obračunske situacije s stra-
ni nadzornika gradnje.

12. Pravna oblika povezave skupine v
okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbra-
na kot najugodnejša (Zakon o javnih na-
ročilih 47. člen): naročnik bo sklenil pogod-
bo samo z glavnim izvajalcem del.

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

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev 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
najmanj 60 dni po dnevu odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 6. 2003.

Občina Šentilj

Št. 2/03 Ob-96721
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ravne na

Koroškem.
2. Naslov naročnika: Ob Suhi 11, 2390

Ravne na Koroškem, tel. 02/87-05-200.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba

gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del pri obnovi prostorov RTG službe –
na ključ.

(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: Ravne na Koroškem,
Ob Suhi 11.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek 1. 9.
2003, rok izvedbe 45 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ravne na Koroškem, tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave razpisa med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na TRR št.
01303-6030923764.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Ravne na Ko-
roškem, Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koro-
škem – tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 8. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
Zdravstvenega doma na Ravnah na Koro-
škem.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
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14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od datuma od-
piranja, predvideni datum odločitve do
20. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 6. 2003.

Zdravstveni dom Ravne na
Koroškem

Št. 34409-00035/2001 0801 Ob-96725
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Uli-

ca heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 25-26-551,

tel. 22-01-415.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-

strukcija Pohorske ulice med Maroltovo
in Lackovo.

(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: Radvanje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek - takoj
po podpisu pogodbe, rok izvedbe del 45
delovnih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, Komunalna direkcija, glavna pi-
sarna (soba 210), Slovenska 40, Maribor,
dodatne informacije so na voljo pri Ladisla-
vu Selinšku.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure na Komu-
nalni direkciji, Slovenska 40, Maribor, do
oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na TRR 01270-0100008403 Me-
stna občina Maribor, sklic na št.:
00-71309906-0801.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Maribor, Me-
stna uprava, Komunalna direkcija, glavna
pisarna (soba 210), Slovenska 40, Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 7. 2003 ob 10. uri na Komunalni
direkciji, Slovenska 40, Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: tehnič-
ni del 30 točk in finančni del 70 točk (po-
drobnosti navedene v razpisni dokumenta-
ciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 6. 2003.

Mestna občina Maribor

Št. 352-118/03 Ob-96730
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: 2270 Ormož, Ptuj-

ska c. 6, 02/74-15-300, 02/74-15-327.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-

nja namakalnega sistema Ormož–Oslu-
ševci II. faza.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Osluševci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: september–ok-
tober 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Or-
mož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Miran
Klinc.

(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 potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 7. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c. 6,
2270 Ormož.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 7. 2003 ob 10. uri.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 10. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: 90%
ponudbena cena, 5% finančna usposoblje-
nost, 5% reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 6. 2003.

Občina Ormož

Ob-96731
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

8000 Novo mesto, tel. 07/39-31-450, te-
lefaks 07/39-32-505.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanaci-
ja parkirišč na Novem trgu v Novem
mestu. Obstoječi parkirni plato pred-
stavlja strešno površino podzemne ga-
ražne hiše.

(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: Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 15. 8. 2003
do 30. 11. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala No-
vo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in investi-
cije, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto,
Jordan Hrvatin, tel. 07/39-32-494.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 15. ure po predhodni telefonski najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 50.000
SIT na TRR št. 03150-1000002272 pri SKB
banki d.d., z navedbo “Plačilo razpisne do-
kumentacije – sanacija parkirišč na Novem
trgu v Novem mestu“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 7. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova
12, Novo mesto.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 7. 2003 ob 11. uri v Komunali
Novo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in inve-
sticije, Podbevškova 12, Novo mesto.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in po-
godbi.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
21. 9. 2003, predvideni datum odločitve
28. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev, nave-
denih v razpisni dokumentaciji, bodo po-
nudbe ocenjene po merilu najnižja ponud-
bena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 6. 2003.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 01/2003 Ob-96732
1. Naročnik: Nepremičnine Celje,

d.o.o., za Mestno občino Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih kne-

zov 8, 3000 Celje, tel. 03/42-65-100, faks
03/42-65-134, e-mail: nepremicnine@ce-
lje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na in obrtniška dela na objektu Knežji
dvorec v Celju, projekt novih streh – za-
hodni 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 pro-
jektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: Knežji dvorec v Celju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek avgust
2003, dokončanje december 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pomočnik di-
rektorja 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 potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do
23. 7. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nepremičnine Celje d.o.o., Trg
celjskih knezov 8, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 7. 2003 ob 10. uri na sedežu
naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna 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 raz-
pisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: ponudnik mora zagotavljati vsaj
30% lastnih kadrov, redno zaposlenega s
polnim delovnim časom mora imeti vsaj ene-
ga pooblaščenega inženirja s sedmo stopnjo
izobrazbe, ponudnik je moral v zadnjih 5 le-
tih pred oddajo ponudbe izvesti prenove na
vsaj treh poslovnih ali stanovanjskih ali po-
slovno-stanovanjskih objektih, ki so pod spo-
meniškim varstvom, s tem, da je bil vsaj en
objekt večji od 200 m2 neto površine.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 24. 9. 2003, predvideni datum odloči-
tve je 10. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 6. 2003.

Nepremičnine Celje d.o.o.

Št. 35100-110/02 Ob-96750
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih kne-

zov 9, 3000 Celje, tel. 03/42-65-800, faks
03/42-65-802, e-mail: komunalna.direkci-
ja@celje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: komunal-
na oprema kompleksa Golovec v Celju
– križišče dovozne ceste, parkingi in
promenada z javno razsvetljavo.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik predvideva oddajo na-
ročila za vse skupaj.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: naročilo zaje-
ma izdelavo geodetskih posnetkov in PID-ov
po posameznih objektih.

4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del
predvidoma do 1. 9. 2003, rok dokončanja
60 koledarskih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27, 3000 Celje, Brane
Gabrijan, gr. inž.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 30. 6. 2003
do 25. 7. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 12.000 SIT (z DDV),
na transakcijski račun Mestne občine
Celje, Komunalna direkcija, št.
01211-0100002855 – MOC proračun,
sklic: 28 75108-7141009-80000403.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 7. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Celje, Komu-
nalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Ce-
lje, tajništvo/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 7. 2003 ob 9. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 90 dni po prejemu listine, ki je
podlaga za izplačilo.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pozitivno poročilo
pooblaščenega revizorja po: ‘’Odredba o
spremembi Odredbe o finančnem poslova-
nju proračunskih uporabnikov’’ (Uradni list
RS, št. 64/01).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
100 dni od dneva odpiranja ponudb, datum
določitve o sprejemu ponudbe je 18 dni od
odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80%,
– reference 15%,
– roki izvedbe 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 20. 6. 2003.
Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija

Št. 353-26/97 Ob-96789
1. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Mestna občina No-

va Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, tel. 05/335-01-11, faks
05/302-12-33.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije Prvačina, 2. faza.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: razpisana dela se oddajajo kot
celota.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Prvačina v Mestni obči-
ni Nova Gorica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek del je 4. september 2003. V primeru,
da do navedenega datuma še ne bo pri-
dobljeno in pravnomočno gradbeno dovo-
ljenje, se bodo dela začela takoj po datumu
pravnomočnosti gradbenega dovoljenja.
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Čas izvedbe je največ 100 koledarskih dni
od začetka gradnje.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Projekt d.d.
Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Go-
rica, kontaktna oseba Mojca Fornazarič, tel.
05/338-00-00, faks 05/302-44-93, ele-
kronski naslov: mojcaf@projekt.si.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 20.000 SIT ponud-
niki virmansko nakažejo na transakcijski ra-
čun št. 04750-0000349833 pri Novi KBM
d.d., Področje Nova Gorica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 7. 2003, do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Projekt d.d. Nova Gorica, Ki-
dričeva 9a, 5000 Nova Gorica, v pisarno
tajništva, tretje nadstropje, soba 306.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 7. 2003 ob 14. uri na naslovu
Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a,
5000 Nova Gorica, v sejni sobi v kleti.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z določili 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 dolo-
čili razpisne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
120 dni po preteku skrajnega roka za pred-
ložitev ponudbe. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 1. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
75 točk, rok izvedbe 15 točk, reference
10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 6. 2003.

Mestna občina Nova Gorica

Ob-96799
1. Naročnik: Občina Bloke.
2. Naslov naročnika: Občina Bloke, No-

va vas 4a, 1385 Nova vas, tel.
01/70-98-918, faks 01/70-98-840.

3. (a) Opis in obseg gradnje: adapta-
cija in razširitev vrtca v Novi vasi.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /.

4. Kraj izvedbe: Nova vas 4a.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe del: čas izvedbe
del je 120 dni od uvedbe v posel.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Blo-
ke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas, tel.
70-98-918, 70-98-916.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko zahteva od objave tega
razpisa do 22. 7. 2003, vsak dan od 8. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo proti plačilu 15.000
SIT na podračun Občine Bloke, št.
01350-0100002737 s pripisom adaptacija
vrtca.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 28. 7. 2003. do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Bloke, Nova vas 4a,
1385 Nova vas.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 7. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
Občine Bloke.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za za-
varovanje resnosti ponudbe predložiti ban-
čno garancijo v višini 1% od vrednosti po-
nudbe (brez DDV) in mora veljati trideset
dni po izteku ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili zakona 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): notarsko over-
jena pogodba o skupnem nastopu, v kateri
mora biti določen zastopnik in njegova pol-
nomoč, da nastopa v imenu skupine.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
oziroma do podpisa pogodbe. Naročnik bo
predvidoma sprejel odločitev v 5. dneh po
javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– višina ponudbene cene – 90%,
– reference – 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
17. Datum in številka predhodnega raz-

pisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 19. 6. 2003.
Občina Bloke

Št. 50/7-3 Ob-96853
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska

Sobota.

2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-
ca Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrb-
njaka 6, tel. 02/512-31-00, faks
02/521-10-07.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtniških in inštalacijskih
del pri ureditvi kuhinje v SB Murska So-
bota v Rakičanu po načelu “funkcional-
ni ključ v roke“ ter nabava opreme.

(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 najugodnej-
šemu ponudniku celotno javno naročilo ali
naročilo po sklopih ali podsklopih, ki so:

1. sklop: izvedba GOI del,
a) podsklop: gradbena, obrtniška in in-

štalacijska dela (strojne in elektroinštala-
cije),

b) podsklop: prezračevanje in klimatiza-
cija,

c) podsklop: hladilne komore;
2. sklop: nabava tehnološke opreme,
a) podsklop: oprema za toplotno obde-

lavo živil,
b) podsklop: pomivalna tehnika,
c) podsklop: inox oprema (po meri),
d) podsklop: serijska ostala kuhinjska

oprema.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar

vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Rakičan pri Murski

Soboti.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

naročnik bo upošteval samo varianto iz raz-
pisne dokumentacije.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 15. 9. 2003, do-
končanje 15. 1. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrb-
njaka 6. Dodatne informacije se zahtevajo
izključno v pisni obliki – kontaktna oseba
Andreja Stepanovič, tel. 02/512-31-28,
faks 02/521-10-07.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave javne-
ga razpisa, vsak delavnik od 9. do 15. ure
na tajništvu bolnišnice.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je za 1. sklop: 25.000 SIT, za 2. sklop:
10.000 SIT, plačilo virmansko ali elektron-
sko na podračun UJP Murska Sobota št.
01100-6030278282 s pripisom za razpi-
sno dokumentacijo, pred dvigom razpisne
dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 8. 2003 do
12.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Murska So-
bota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000
Murska Sobota, tajništvo bolnišnice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 8. 2003 ob 13. uri, v sobi direk-
torja bolnišnice na naslovu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe – velja za
ponudnike, ki ponudijo vrednost čez
30,000.000 SIT – z veljavnostjo do izroči-
tve bančne garancije.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
navedeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z do-
ločili iz razpisne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo
biti veljavne do sklenitve gradbene pogod-
be oziroma kupoprodajne pogodbe, pred-
videna odločitev o sprejemu ponudbe:
11. 8. 2003 za 1. sklop in 16. 9. 2003 za
2. sklop.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, čas izvedbe/dobave, plačilni
pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 6. 2003.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Št. 352-05-6/01-505 Ob-96870
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, tel.
02/748-29-62.

3. (a) Opis in obseg gradnje: kanaliza-
cija naselja Spuhlja, kanal 1 – odsek
Ribiška pot – Ormoška cesta.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Spuhlja.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek del: 1. 9. 2003, predvideni zaključek
del: 30. 10. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Mestna ob-
čina Ptuj, Mestni trg 1,Oddelek za gospo-
darsko infrastrukturo in okolje, 2250 Ptuj,
Herbert Glavič, tel. 02/748-29-62 in
02/748-29-60.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
dneva objave javnega razpisa do roka za
oddajo ponudb in sicer v ponedeljek, to-
rek in četrtek od 8. do 14. ure, v sredo od
8. do 16. ure ter v petek od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije plača naročniku na-
domestilo za materialne stroške v višini
18.000 SIT (v ceno je vključen 20% DDV).
Nakazilo se izvede na podračun EZR št.
01296-0100016538.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Mestni trg
1, 2250 Ptuj, sprejemna pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 8. 2003 ob 12.30 na Mestni ob-
čini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, velika sejna
soba 8/I.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 8,200.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
90-dnevni plačilni rok.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti v
veljavi do dneva, ko sklenjena pogodba sto-
pi v veljavo. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 14. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo za oceno ponudb uporabil naslednja
merila: ponudbena cena 90% (90 točk), re-
ference izvajalca 10% (10 točk).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanih del v skladu
z razpoložljivimi finančnimi proračunskimi
sredstvi, ali odstopiti od pogodbe zaradi fi-
nančnih in drugih razlogov.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 6. 2003.

Mestna občina Ptuj

Št. 352-06-25/02 Ob-96873
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,

2250 Ptuj, tel. 02/749-29-62, faks
02/748-29-98, e-mail: okolje@ptuj.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
Centra za ravnanje z odpadki Gajke v
Spuhlji – III. etapa.

(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 predvi-
dena.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: lokacija gradnje Centra
za ravnanje z odpadki – Gajke v Spuhlji na
območju Mestne občine Ptuj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek del: 7. 8. 2003, predvideni zaključek
del: 23. 9. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: Skupna ob-
činska uprava, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
Alenka Korpar, tel. 02/748-29-62 in
02/748-29-91.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
dneva objave javnega razpisa do roka za
oddajo ponudb, in sicer v ponedeljek, to-
rek in četrtek med 8. in 14. uro, v sredo od
8. do 16. ure in v petek od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije plača naročniku na-
domestilo za materialne stroške, ki znašajo
21.600 SIT (v ceno je vključen 20% DDV).
Nakazilo se izvede na podračun: Novograd-
nja deponije Mestne občine Ptuj, št.
01296-7620759636, sklicna številka 28
75965-7141998-00000603, z namenom
nakazila: “Razpisna dokumentacija za grad-
njo III. etape Cero Gajke“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Mestni trg
1, 2250 Ptuj, sprejemna pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 7. 2003 ob 13. uri na Mestni
občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, velika sejna
soba, št. 8/I.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 12,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih:
90-dnevni plačilni rok.

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

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

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti v
veljavi do dneva, ko sklenjena pogodba sto-
pi v veljavo. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 18. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo za oceno ponudb uporabil naslednja
merila:

– ponudbena cena 90% – 90 točk,
– reference izvajalca 10% – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dela bodo predana po sistemu “ce-
na na enoto mere“.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 27 z dne
14. 3. 2003, Ob-90084.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 6. 2003.

Mestna občina Ptuj

Št. 179/03 Ob-96875
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih bor-

cev 18, 8250 Brežice.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

podružnične OŠ Kapele.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudnik mora oddati ponud-
bo za celoto razpisanih del.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Kapele.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala v letih 2003 in 2004. V letu 2003
se bodo dela pričela izvajati 1. 9. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Oddelek za družbe-
ne dejavnosti, Cesta prvih borcev 18, Anica
Hribar ali Vilma Zupančič (tel. 07/499-15-46).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, plačilo po po-
ložnici na račun Občine Brežice, št.
01209-0100008385.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 7. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Brežice, Cesta prvih bor-
cev 18, 8250 Brežice, s pripisom: “Izgrad-
nja POŠ Kapele – Ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 7. 2003 ob 11. uri, v sejni sobi
Občine Brežice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2% ponudbene vrednosti brez DDV.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 10. 2003, predvidena odločitev do
10. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 6. 2003.

Občina Brežice

Ob-96893
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev

14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-100, faks
07/49-81-276.

3. (a) Obseg in opis gradnje: izgrad-
nja pokopališča Krško-2. faza.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti pred-
ložitve ponudbe za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudnik mora ponudbo
oddati za celoto razpisanih del.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe del: pokopališče Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: dela se bo-
do začela po podpisu pogodbe in dokonča-
la do konca leta 2003.

7. (a) Naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo in do-
datne informacije: Oddelek za gospodar-
sko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14,
Niko Somrak ali Romana Pečnik.

(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: 10.000 SIT, podračun
EZR: 01254-0100008120.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 7. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za go-
spodarsko infrastrukturo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 31. 7. 2003, ob 12. uri v sejni sobi
“D“ Občine Krško.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po izstavljenih situacijah v
roku 90 dni od prejema situacije in v skladu
z zakonom o izvrševanju proračuna.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba s solidarno odgovor-
nostjo družbenikov.

13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik za ugotovitev finančne, po-
slovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:

a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, ste-

čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,

c) da mu v zadnjih petih letih pred obja-
vo naročila ni izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, povezano z poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepove-
duje opravljati dejavnost, ki je predmet jav-
nega naročila,

d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,

e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi in kadri,
g) da je navedel točne podatke glede

obveznih pogojev,
h) da ima za predmetno javno naročilo

proste kapacitete,
i) da predloži bančno garancijo za re-

snost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,

j) da predloži izjavo banke, da mu bo iz-
dala bančno garancijo za dobro izvedbo del,

k) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi,

l) da nudi 90-dnevni rok plačila,
m) da podpiše zahtevane izjave iz razpi-

sne dokumentacije,
n) da predloži pogodbo o skupnem na-

stopanju, kadar zagotavlja kapacitete s po-
dizvajalci ali v obliki poslovnega sodelova-
nja, ter za podizvajalce in partnerje predlo-
žiti vse zahtevane dokumente iz razpisne
dokumentacije,

o) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpi-
sne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in okvirni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: petdeset dni od odpiranja
ponudb; 20 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponujena cena 80%,
– reference 20%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 20. 6. 2003.
Občina Krško

Št. 35100-1/2000 Ob-96900
1. Naročnik: Občina Idrija.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,

5280 Idrija, tel. 05/373-45-00, telefaks
05/373-45-31.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
osnovne šole in vrtca Godovič.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: naročilo ne
vključuje izdelavo projektov.

4. Kraj izvedbe: Občina Idrija, naselje
Godovič.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
1. september 2003, rok izvedbe 10 mese-
cev.

7. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija in dodatne informacije: tajništvo Obči-
ne Idrija, Mestni trg 1, Idrija, tel.
05/373-45-00; dodatne informacije: Bran-
ko Šinkovec, 041/435-700.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan od 8. do 12. ure do dne, ki je določen
za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
št. 01236-0100014725 s pripisom Razpis
Godovič.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 7. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Idrija, Mestni trg 1,
5280 Idrija.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 7. 2003 ob 13. uri v prostorih
Občine Idrija.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija skladno z razpisno dokumen-
tacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok 60 dni od prejema računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe mi-
nimalno 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
datum odločitve o sprejemu ponudbe 5. 8.
2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 53-54 z
dne 6. 6. 2003.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 6. 2003.

Občina Idrija

Št. 2117/03 Ob-96901
1. Naročnik: Komunala Trebnje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 9, 8210

Trebnje, tel. 07/348-12-60.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-

nja ČN Trebnje – 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: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Dolenji Podboršt, Treb-
nje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
– samo informativno.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del ta-
koj po podpisu pogodbe, dokočanje v letu
2003, po terminskem planu.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala
Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje
– kontaktna oseba Tone Gričar, inž. gr., tel.
07/348-12-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11. ure
(po predhodni telefonski najavi).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcij-
ski račun pri SKB banki d.d., Trebnje, št.
03153-1005330917 s pripisom “izgradnja
ČN Trebnje – II. in III. faza“ – predložitev
potrdila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 7. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Trebnje d.o.o., Goli-
ev trg 9, 8210 Trebnje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 30. 7.
2003 ob 11. uri, na naslovu Komunala Treb-
nje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki morajo predložiti naročniku bančno
garancijo v višini 5% razpisne vrednosti.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo vsa
razpisna dela oddal enemu izvajalcu.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 180 dni od odpiranja ponudb. Odločitev
o sprejemu ponudbe bo sprejeta predvido-
ma do 31. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa so: ponujena cena,
reference in plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik ni dolžan oddati naročilo
ponudniku, ki ponudi najnižjo ceno. Najni-
žja ponudbena cena še ne predstavlja naju-
godnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje
pravico določiti eventualno manjši obseg del
od razpisanega z ozirom na razpoložljiva fi-
nančna sredstva ali odstopiti od podpisa po-
godbe. V nobenem primeru ponudniki ni-
majo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova. Naročnik si pridržuje pravico
naknadnih dogovorov z najugodnejšimi po-
nudniki.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 6. 2003.

Komunala Trebnje d.o.o.

Ob-96919
1. Naročnik: Občina Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Občina Loška

dolina, Cesta Notranjskega odreda 2,
1386 Stari trg pri Ložu, tel.
01/705-06-70, faks 01/705-06-80,
email: loska-dolina@loska-dolina.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
in dograditev centralne čistilne naprave
– Stari trg pri Ložu.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Stari trg pri Ložu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek: 1. 8.
2003, dokončanje 15. 10. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Loška
dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386
Stari trg pri Ložu, Gradišar Robert.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne doku-
mentacije: 20.000 SIT, plačilo pred prevze-
mom na račun 01265-0100002634, sklic-
na številka 00-0333.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 7. 2003 do
12. ure. Ponudbe poslane po pošti morajo
biti na sedežu občine do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Loška dolina, Cesta No-
tranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 7. 2003 ob 10. uri, na sedežu
Občine Loška dolina, mala sejna soba.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 8. 2003 in 18. 8.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, garancijski rok 10%, reference 5%,
plačilni pogoji 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 6. 2003.

Občina Loška dolina

Št. 40101-6/2003 Ob-96923
1. Naročnik: Republika Slovenija Mini-

strstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.

2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/25-13-267, faks
01/42-55-471.

3. (a) Opis in obseg gradnje: Pišece
pri Brežicah – Grad: sanacija podpornih
zidov in teras.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki ponudijo vsa dela, ki
so predmet javnega naročila.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
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4. Kraj izvedbe: Pišece pri Brežicah –
Grad.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je
105 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za
kulturno dediščino, Beethovnova 2, 1000
Ljubljana, Alenka Kuševič. Vse informacije
pisno na naslov Uprava RS za kulturno de-
diščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana, Alenka
Kuševič, email: alenka.kusevic@gov.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan po predhodni najavi.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 7. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija Ministrstvo
za kulturo, Uprava RS za kulturno dedišči-
no, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 7. 2003 ob 13. uri v sobi direk-
torja Uprave RS za kulturno dediščino, Kon-
gresni trg 1, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v navodi-
lih ponudnikom in v pogodbi, kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih mora
ponudnik predložiti za dokazovanje pogo-
jev je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena – 70 točk, reference – 30 točk,
skupaj – 100 točk. Podrobnejša obrazloži-
tev ocene ponudb je razvidna v navodilih
ponudnikom.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pisno na naslov Uprava RS za kulturno
dediščino, Plečnikov trg 2, 1000 Ljubljana.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: predhodni razpis ni bil objav-
ljen.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 6. 2003.

Ministrstvo za kulturo
Uprava RS za kulturno dediščino

Št. 40101-8/2003 Ob-96924
1. Naročnik: Republika Slovenija Mini-

strstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.

2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/25-13-267, faks
01/42-55-471.

3. (a) Opis in obseg gradnje: Dolane
pri Ptuju – Grad Borl: obnova strešne
kritine in fasade na obrambnem stolpu.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki ponudijo vsa dela, ki
so predmet javnega naročila.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Dolane pri Ptuju – Grad
Borl.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je
90 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za
kulturno dediščino, Beethovnova 2, 1000
Ljubljana, Alenka Kuševič. Vse informacije
pisno na naslov Uprava RS za kulturno de-
diščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana, Alenka
Kuševič, alenka.kusevic@gov.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan po predhodni najavi.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 7. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija Ministrstvo
za kulturo, Uprava RS za kulturno dedišči-
no, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 7. 2003 ob 13. uri v sobi direk-
torja Uprave RS za kulturno dediščino, Kon-
gresni trg 1, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v navodi-
lih ponudnikom in v pogodbi, kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih mora
ponudnik predložiti za dokazovanje pogo-
jev je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

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

sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena – 70 točk, reference – 30 točk,
skupaj – 100 točk. Podrobnejša obrazloži-
tev ocene ponudb je razvidna v navodilih
ponudnikom.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pisno na naslov Uprava RS za kulturno
dediščino, Plečnikov trg 2, 1000 Ljubljana.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: predhodni razpis ni bil objav-
ljen.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 6. 2003.

Ministrstvo za kulturo
Uprava RS za kulturno dediščino

Št. 40101-7/2003 Ob-96925
1. Naročnik: Republika Slovenija Mini-

strstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.

2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/25-13-267, faks
01/42-55-471.

3. (a) Opis in obseg gradnje: Doslovče
pri Žirovnici – Rojstna hiša Frana Sale-
škega Finžgarja: prenova in sanacija roj-
stne hiše, skednja in kozolca.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki ponudijo vsa dela, ki
so predmet javnega naročila.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Doslovče pri Žirovnici
– Rojstna hiša Frana Saleškega Finžgarja.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je
90 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za
kulturno dediščino, Beethovnova 2, 1000
Ljubljana, Alenka Kuševič. Vse informacije
pisno na naslov Uprava RS za kulturno de-
diščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana, Alenka
Kuševič, alenka.kusevic@gov.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan po predhodni najavi.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 7. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija Ministrstvo
za kulturo, Uprava RS za kulturno dedišči-
no, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 7. 2003 ob 13. uri v sobi direk-
torja Uprave RS za kulturno dediščino, Kon-
gresni trg 1, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti del.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v navodi-
lih ponudnikom in v pogodbi, kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih mora
ponudnik predložiti za dokazovanje pogo-
jev je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena – 70 točk, reference – 30 točk,
skupaj – 100 točk. Podrobnejša obrazloži-
tev ocene ponudb je razvidna v navodilih
ponudnikom.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pisno na naslov Uprava RS za kultur-
no dediščino, Plečnikov trg 2, 1000 Ljub-
ljana.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: predhodni razpis ni bil objav-
ljen.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 6. 2003.

Ministrstvo za kulturo
Uprava RS za kulturno dediščino

Št. 17123-06-403-51/03 Ob-96928
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve, Policija, Štefa-
nova ul. 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja internega notranjega razvoda iz op-
tičnih vlaken v Centru za oskrbo Gote-
nica.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa
dela, ki so predmet javnega naročila, v ce-
loti. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izva-
janje posameznih del.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: objekti znotraj naselja
Centra za oskrbo Gotenica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo razpisano
(osnovno) varianto ponudbe. V primeru, da
ponudnik ponudi še variantno ponudbo, se
ta ne bo upoštevala.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni da-
tum začetka izvedbe del je september
2003, rok za dokončanje del pa je največ
45 dni od uvedbe izvajalca v posel.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ministrstvo

za notranje zadeve, Sektor za finance, plan
in investicije, Oddelek za investicije in jav-
na naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljub-
ljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hla-
de, dodatne informacije: Veronika Bajrič,
tel. 01/472-40-54.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.

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

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, tele-
fonska/telefaks št., navedba ali je davčni
zavezanec ali ne),

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

– dokazilo o vplačilu, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov plač-
nika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 6.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za not-
ranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40305103.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do 30. 7. 2003, najkasneje
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponud-
be s priporočeno pošiljko po pošti ali ose-
bno na naslov naročnika: Ministrstvo za no-
tranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 30. 7.
2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka poli-
cijsko – varnostna šola, Kotnikova 8, Ljub-
ljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dne-
va uradnega prejema računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponud-
bo, mora ta skupina izvajalcev predložiti iz-
javo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posamez-
nih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno. Natančnejša določila
so podana v razpisni dokumentaciji.

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

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

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 15. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjeva-
nju vseh zahtevanih pogojev. Kot najugo-
dnejši bo izbran ponudnik z najnižjo ponu-
jeno ceno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: informativni sestanek in ogled objek-
tov bo organiziran dne 8. 7. 2003 ob 10. uri.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 6. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 02/2003 Ob-96932
1. Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.

in Servis skupnih služb Vlade Republike Slo-
venije.

2. Naslov naročnika: Trg celjskih kne-
zov 8, 3000 Celje, tel. 03/42-65-100, faks
03/42-65-134, e-mail: nepremicnine@ce-
lje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
prizidka k Narodnemu Domu v Celju.

(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 pro-
jektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: občinska stavba Me-
stne občine Celje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek novem-
bra 2003, dokončanje november 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pomočnik di-
rektorja Janko Arnuš, univ. dipl. inž. gradb.,
03/42-65-130.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 27. 6. 2003
do 27. 8. 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 potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do
27. 8. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nepremičnine Celje d.o.o., Trg
celjskih knezov 8, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 8. 2003 ob 10. uri na sedežu
naročnika.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti naročila.

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 raz-
pisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora zagotav-
ljati vsaj 30% lastnih kadrov, redno zaposle-
nega s polnim delovnim časom mora imeti
vsaj enega pooblaščenega inženirja s sed-
mo stopnjo izobrazbe gradbene smeri, po-
nudnik je moral izgraditi vsaj tri poslovne ali
stanovanjske ali poslovno-stanovanjske ob-
jekte, in sicer dva velikosti najmanj 1000 m2

neto površine in enega velikosti najmanj
1500 m2 neto površine, s časom izgradnje
posameznega objekta največ 15 mesecev,
vse v obdobju zadnjih treh let pred oddajo
ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 11. 2003, predvideni datum odloči-
tve je 5. 9. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Ur. l. RS, št. 82/01.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 6. 2003.

Nepremičnine Celje d.o.o.
Servis skupnih služb

Vlade Republike Slovenije

Št. 352-01/2003-587 Ob-96960
1. Naročnik: Občina Žužemberk.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 33,

8360 Žužemberk, tel. 07/ 38-85-180, faks
07/38-85-181, e-mail: obcina.zuzem-
berk@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
vodovoda Pleš – Lazar, ki obsega grad-
bena in montažna dela na vodovodnem
omrežju, iz duktilne litine, in sicer: DN
100 mm in 125 mm, v skupni dolžini
1800.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja delov ali sklopov je mož-
na: a) gradbena dela, b) montažna dela.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Pleš, Občina Žužem-
berk.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
nesprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 14. 8. 2003
do 1. 10. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: Občina Žu-
žemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk,
Jože Ban, tel. 07/38-85-191.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure, po predhodni telefonski na-
javi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
10.000 SIT na TRR št. 01393-0100015568
pri Banki Slovenija, z navedbo “Plačilo RD
– Obnova vodovoda Pleš–Lazar“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 7. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Žužemberk, Grajski trg
33, 8360 Žužemberk.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 7. 2003 ob 11. uri na Občini
Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužem-
berk.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in po-
godbi.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
31. 12. 2003, predvideni datum odločitve
5. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev, nave-
denih v razpisni dokumentaciji, bodo po-
nudbe ocenjene po merilu najnižja ponud-
bena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: obseg izvajanja del se zagotovi v vi-
šini zagotovljenih finančnih sredstev.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 6. 2003.

Občina Žužemberk

Št. 2.3.-1775/03 Ob-96978
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor, po pooblastilu Slovenske
železnice d.d. Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet, Direkcija za že-
lezniški promet, 2000 Maribor, Kopitarjeva
5, po pooblastilu Slovenske železnice d.d.,
PP infrastruktura, PE Investicije, 1506 Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 11, telefaks
01/29-14-822, telefon 01/29-14-602.

3. (a) Opis in obseg gradnje: nadgrad-
nja prometnih TK sistemov na območju
železniške postaje Sežana.

(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 na osnovi projek-
tnih zahtev, veljavnih predpisov in tehničnih
uzanc izvesti tudi projektiranje PGD in PZI,
katero mora biti pred pričetkom same iz-
vedbe verificirano tudi s strani Slovenskih
železnic.

4. Kraj izvedbe: območje železniške po-
staje Sežana.

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

končanja ali čas izvedbe: 120 dni po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice d.d., PP Infrastruktura - PE Investi-
cije, 1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica 11,
Helena Mlakar (soba 202 - tajništvo), za
dodatne informacije Marjan Hribar (soba
222), telefon 01/29-14-602.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno razpisno dokumnetacijo: vsak
delovni dan med 11. in 13. uro.

(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 potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 7. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., PP
Infrastruktura, PE Investicije, 1506 Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 11, soba 202 (tajniš-
tvo PE investicije).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 7. 2003 ob 11. uri, Slovenske
železnice d.d., 1506 Ljubljana, Kolodvor-
ska ulica 11, steklena dvorana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finan-
čno zavarovanje za resnost ponudbe (ga-
rancija za resnost ponudbe) mora biti dano
v višini 3% ponudbene vrednosti v obliki
bančne garancije prvorazredne banke s se-
dežem v državi naročnika ali v tujini, ali v
drugi obliki – menica z menično izjavo, v
primeru, da ponudbena vrednost ne prese-
ga 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: avan-
sa ni, plačilo v roku 60 dni po potrditvi me-
sečnih 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 po-
nudnik, skupina ponudnikov ali ponudnik s
podizvajalci.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-



Stran 3642 / Št. 61-62 / 27. 6. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

šnih pogojev po 41. členu do 43. členu
Zakona o javnih naročilih:

(a) reference ponudnika:
– izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj ene-

ga objekta, kot glavni izvajalec, ki je po svo-
ji naravi, zahtevnosti in vrednosti (100% po-
nudbene vrednosti) primerljiv razpisanim de-
lom, v zadnjih treh letih;

(b) finančna sposobnost ponudnika:
– poprečni letni promet ponudnika v zad-

njih treh letih v višini najmanj ena in pol-
kratne vrednosti javnega naročila,

– likvidna sredstva in/ali prikaz možno-
sti najetja kredita v minimalni vrednosti pr-
vih dveh mesečnih situacij;

(c) rok dokončanja del ne sme biti daljši
od 120 dni;

(d) kadrovske zahteve:
– najmanj 3 strokovnjake z univerzitetno

izobrazbo elektro smeri s področja teleko-
munikacij.

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 14. 8.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: komisija
bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in rangi-
ranje ponudb po sistemu točkovanja od 0 do
100 točk. Komisija bo pri svojem delu upo-
rabljala merila, ki so podana v nadaljevanju:

– Višina ponudbene cene – vplivnost
80%

Točkovanje se izvede na naslednji način
                               FminFi = ----------------- × 80

                              fi
Fmin – najnižja ponudbena vrednost po-

nudnika v tem segmentu, ki je imel pravilno
ponudbo

fi – ponudbena vrednost i-tega ponud-
nika, ki je imel pravilno ponudbo

– Usposobljenost strokovnega kadra –
vplivnost 15%

Ocenjuje se število zaposlenih strokov-
njakov z univerzitetno izobrazbo elektro
smeri in izpolnjenimi pogoji po ZGO za i-te-
ga ponudnika in njegovih partnerjev oziro-
ma podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri iz-
vedbi javnega naročila in imajo ustrezne re-
ference (navedeni v obrazcu št. 3. - kadrov-
ska zmogljivost). V primeru, da je navedeno
več kot 5 strokovnjakov, se bo upoštevalo
Kmax enako 5.

                         ki
Ki = ----------------- × 15

                        Kmax
ki – število zaposlenih strokovnjakov i-te-

ga ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo.
V primeru, da je navedeno več kot 5 stro-
kovnjakov, se bo upoštevalo Ki enako 5.

Kmax – število zaposlenih strokovnjakov
najboljšega ponudnika v tem segmentu, ki
je imel pravilno ponudbo

– Rok izvedbe javnega naročila – vpliv-
nost 5%

Ocenjuje se število koledarskih dni iz-
vedbe (mesec ima 30 dni)

                            Rmin
Ri = ----------------- × 5

                           ri
Rmin – število koledarskih dni najboljše-

ga ponudnika v tem segmentu, ki je imel
pravilno ponudbo

ri – število koledarskih dni i-tega ponud-
nika, ki je imel pravilno ponudbo

Skupna ocena ponudbe se izvede s seš-
tevanjem točk po vseh treh merilih.

Ponudnik, ki zbere najvišje število točk,
je najugodnješi.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 6. 2003.

Slovenske železnice d.d.

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

storitev po odprtem postopku

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

Popravek

Št. 011-04-2/2002 Ob-96860
V popravku objave javnega razpisa za

opravljanje storitev “Obveščanje javnosti o
stanju državnih cest in prometa na njih,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 56 z
dne 13. 6. 2003, Ob-96045, se besedilo
v 9. in 10. točki popravi tako, da se pravil-
no glasi:

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 6.
2003 ob 13. uri, v sejni sobi 320, III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

Direkcija RS za ceste

Št. 5 Ob-96504
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih

služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projek-
tne dokumentacije za poslovni kom-
pleks A3, A4 in A5 BO 2/3 Bežigrajski
dvor (IP, PGD in PZI).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ne.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana - Bežigrajski
dvor.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: razvidno iz razpi-
sne dokumentacije.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: Servis sku-
pnih služb Vlade Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva 27/a, 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 raču-
na: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272003.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 7. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 7. 2003 ob 9.30 - Servis sku-
pnih služb Vlade Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva 25/a, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čne garancije po razpisni dokumentaciji.

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2003 .

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena - do 100 točk,
2. reference ponudnika - 10 točk, .
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pisno na naslov naročnika; faks št.
478-18-78.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Ur. l. RS, št. 58 z dne 20. 6.
2003.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 6. 2003.

Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije

Št. 1/03 Ob-96699
1. Naročnik: Center za usposabljanje

invalidnih otrok “Janka Premrla Vojka“ Vi-
pava.

2. Naslov naročnika: Vojkova ulica 33,
Vipava.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: prevozi učen-
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cev s posebnimi potrebami na področju
Republike Slovenije s prilagojenim vozi-
lom. Tedenski prevozi v smeri: Vipava–Ilir-
ska Bistrica, Vipava–Ljubljana, Vipava–Ko-
per, Vipava–Dutovlje–Divača, Vipava–Celje,
Vipava–Kranj–Bled, Vipava–Maribor–Ptuj,
Vipava–Šmarješke toplice–Krško.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: več sklopov.

5. Kraj izvedbe: na področju Republike
Slovenije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo celotno storitev
ali posamezne sklope.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2003
do 25. 6. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: kontaktna ose-
ba Zdenka Fučka (tel. 05/36-55-212). Cen-
ter za usposabljanje invalidnih otrok “Janka
Premrla Vojka“ Vipava.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva obja-
ve javnega razpisa do roka za oddajo po-
nudb vsak delovni dan od 8. do 12. ure v
tajništvu Centra za usposabljanje invalidnih
otrok “Janka Premrla Vojka“ Vipava ali po
pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: TRR št.: 01100-
603068636 odprt pri UJP Nova Gorica.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center za usposabljanje invali-
dnih otrok “Janka Premrla Vojka“ Vipava,
Vojkova ulica 33, 5271 Vipava.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 7. 2003 ob 10. uri v Centru v
sobi ravnateljice.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
več 30 dni od dneva, ko naročnik uradno
prejme račun, ki se izstavi do 5. v mesecu
za pretekli mesec.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 9. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
ustrezna opremljenost vozila, reference na
področju javnega naročila. Največje možno
število točk, ki jih lako ponudbe sprejmejo
za ceno je 16 točk, za ustreznost (prilagodi-
tve, klima, spremstvo) prevoznih sredstev
8 točk in za reference s področja javnega
naročila 8 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 6. 2003.

Center
za usposabljanje invalidnih otrok

“Janka Premrla Vojka“ Vipava

Št. 61 Ob-96702
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d. o. o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje poslov-
nih prostorov Pošte Slovenije PE Ljub-
ljana za dobo treh let, št. kat. 14-1A.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ne.

5. Kraj izvedbe: poslovni prostori PE
Ljubljana.

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

končanja ali čas izvedbe: datum začetka:
takoj po podpisu pogodbe, datum zaključ-
ka: 30. 4. 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Sektor za investicije in nabavo,
Alenka Mihurko, tel. 02/449-23-05.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR 90672-
0000040025 sklic 00 0000-17. Prosimo, da
dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za
razpisno dokumentacijo in vaš točen naslov
ter davčno številko, posredujete po telefaksu
02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike
vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv
javnega naročila, številko telefaksa in kontak-
tno osebo zainteresiranega ponudnika.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 7. 2003 do
12. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 7. 2003 ob 11. uri v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, v
Mariboru - sejna soba v IV. nadstropju.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: me-
sečno - 30 dni po opravljeni storitvi.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: ponudnik mora biti
registriran pri pristojenem državnem orga-
nu za dejavnost, ki je predmet razpisa; proti
ponudniku ne sme biti uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek; ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni smela biti izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem ozi-
roma ni smela biti izdana pravnomočna so-
dna ali upravna odločba, s katero je po-
nudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila in ponudnik
mora predložiti lastno izjavo, s katero potr-
juje svojo nekaznovanost; ponudnik mora
imeti poravnane davke, prispevke in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s spredpisi v RS; ponudnik v zad-
njih šestih mesecih poslovanja ni smel ime-
ti blokiran račun več kot 10 dni (skupaj s
partnerji); ponudnik v letu 2002 ni smel
imeti promet manjši od mnogokratnika 3
ponudbene vrednosti; potrjen vzorec po-
godbe; ponudba mora biti veljavna najmanj
75 dni od dneva odpiranja ponudb; po-
nudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
glede zahtev iz te točke; ponudnik mora
priložiti vse dokumente, ki jih naročnik za-
hteva zase; ponudnik mora predložiti izja-
vo, da sprejema pogoje iz razpisne doku-
mentacije, naročnik ne dovoljuje opravlja-
nja del s podizvajalci.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 75 dni od odpiranja
ponudb in predvideni datum določitve 25. 7.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

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

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 6. 2003.

Pošta Slovenije,d.o.o.

Ob-96723
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

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

1000 Ljubljana, tel. 01/58-97-300, faks
01/58-97-347.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih:

a) Vrsta storitve: – po sklopih:
– prevoz okoli 45.000 ton žit in bla-

ga na paletah,
– prevoz okoli 20.000 ton naftnih de-

rivatov,
– prevoz okoli 1.000 ton tekočega

naftnega plina.
Sklic: priloga 1A – storitve, št. kategori-

je 2. in priloga 1B – storitve, št. kategorije
18 Zakona o javnih naročilih.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik lahko poleg ponudbe, ki za-
jema prevoz za vse vrste blaga, predloži
tudi ponudbo za posamezen sklop.

5. Kraj izvedbe: med skladišči v Repu-
bliki Sloveniji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do 31. 8. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod Repu-
blike Slovenije za blagovne rezerve, 1000
Ljubljana, Dunajska 106/VIII, soba 1, tel.
01/58-97-300. kontaktna oseba Franjo Le-
sjak (tel. 01/589-73-16) in Alojzij Černe (tel.
589-73-26).

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključen 20%
DDV), način plačila z virmanom na račun
Zavoda RS za blagovne rezerve pri UJP št.
01100-6030230073 s pripisom “Javni raz-
pis za prevoz blaga.“

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 22. 7. 2003
do 15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, 1000 Ljubljana, Dunajska
106/VIII, soba 1, v zaprti ovojnici s pripisom
“Ponudba za prevoz blaga – Ne odpiraj!“ z
navedbo številke objave javnega razpisa.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 23. 7. 2003 ob
9. uri v prostorih Zavoda Republike Slove-
nije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
sejna soba, VII. nadstropje v Ljubljani.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 500.000 SIT z veljav-
nostjo do 15. 9. 2003.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so do-
ločeni 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): /.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi

odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: določe-
no v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 9. 2003; predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe
31. 7. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudbe:
– cena 90%,
– reference 10%.
Ponudbe se ocenjujejo s točkovanjem

po naslednjem načinu:
– izmed vseh prispelih ponudb dobi ti-

sta, ki ima pri posameznem merilu najugo-
dnejšo varianto, eno (1) točko, ostale po-
nudbe pa se razvrstijo do zadnje po vrstnem
redu in dobijo večje število točk. Pri posa-
meznem merilu je naveden odstotek, ki
predstavlja pomembnost merila, s katerim
se pomnoži število doseženih točk;

– seštevek tako dobljenih točk predstav-
lja končno oceno prispele ponudbe;

– kot najugodnejša bo izbrana tista po-
nudba, ki bo dosegla najmanjše število točk;

– v primeru enake vrednosti bo izbrana
kot najugodnejša ponudba, ki bo dosegla
manjše število točk po prvem kriteriju.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Franjo Lesjak (tel. 01/589-73-16),
Alojzij Černe (tel. 589-73-26).

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa, če je bila objavljena: /

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

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 41414-01/03-2 Ob-96729
1. Naročnik: Občina Komen.
2. Naslov naročnika: Komen 86, 6223

Komen, faks: 05/731-054-60, tel.
05/731-04-50, e-mail: erik.modic@komen.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje prevo-
zov osnovnošolskih otrok v Občini Ko-
men; storitve kopenskega transporta po pri-
logi 1A ZJN-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročilo se odda po posameznih razpi-
snih sklopih. Ponudnik lahko ponudi en, več
ali vse razpisne sklope.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Ko-
men.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: ponudba se bo
sklenila za obdobje od 1. 9. 2003 do 31. 8.
2004 z možnostjo podaljšanja za eno leto,
vendar skupno največ pet let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je vlagateljem na voljo od dne-
va objave javnega naročila do vključno

22. 7. 2003 na naslovu Občina Komen, Ko-
men 86, 6223 Komen ali na elektronskem
naslovu: erik.modic@komen.si; kontaktna
oseba za dodatne informacije: Erik Modic,
telefon 05/731-04-53.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 13.30, v sredah do 17.30.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisne dokumentacije ni
potrebno plačati.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 7. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Komen, Komen 86,
6223 Komen, ali po pošti: Občina Komen,
Komen 86, 6223 Komen z označbo na ku-
verti: “Ne odpiraj - ponudba šolski prevozi.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 7. 2003, v sejni sobi Občine Ko-
men, Komen 86, 6223 Komen, ob 10.30.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponudbene cene
z veljavnostjo 60 dni od datuma odpiranja
ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o javnih financah, Zakon o financiranju ob-
čin, Zakon o izvrševanju proračuna in Odlok
o proračunu Občine Komen za leto 2003.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o avtobusnih voznih redih, Pravil-
nik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozi-
la in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupi-
ne otrok, Pravilnik o minimalnih tehničnih
pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževa-
nje vozil.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

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

17. Merila za ocenitev ponudb: uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnika ter za-
htevana organizacija prevozov so izločitve-
ni pogoji. Merilo za izbor najugodnejšega
ponudnika je najnižja končna ponudbena
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Občina Komen
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Št. 025–23/2003 Ob-96743
1. Naročnik: Zavod za gozdove Sloveni-

je (ZGS).
2. Naslov naročnika: Večna pot 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/423-54-32, faks
01/423-53-61.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: čiščenje po-
slovnih prostorov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj:

Sklop 1: Centralna enota, Večna pot 2,
1000 Ljubljana;

Sklop 2: Območna enota Tolmin (KE Go-
rica, KE Idrija, KE Bovec, KE Črni vrh, KE
Tolmin, KE Most na Soči, OE Tolmin, KE
Ajdovščina);

Sklop 3: Območna enota Bled (KE Ra-
dovljica, KE Pokljuka, KE Jesenice, Revir
Kranjska Gora, KE Bohinj, OE Bled);

Sklop 4: Območna enota Kranj (KE Že-
lezniki, Zali Log, KE Železniki, KE Škofja
Loka, KE Tržič, KE Poljane, KE Kranj,
OE Kranj, KE Jezersko Kokra);

Sklop 5: Območna enota Ljubljana
(OE Ljubljana, KE Vrhnika; KE Škofljica,
KE Logatec, Revir Preserje, Revir Medvode,
KE Kamnik, KE Domžale, KE Grosuplje, Re-
vir Ivančna Gorica, Revir Polhov Gradec);

Sklop 6: Območna enota Ljubljana
(KE Litija, KE Zagorje);

Sklop 7: Območna enota Postojna
(OE in KE Postojna, KE Postojna, KE Buko-
vje, KE Knežak, KE Ilirska Bistrica);

Sklop 8: Območna enota Postojna
(KE Cerknica, KE Stari trg);

Sklop 9: Območna enota Kočevje
(KE Ribnica, KE Grčarice, KE Draga,
KE Velike Lašče, KE Travna Gora, OE Ko-
čevje, GL Medved, KE Dobrepolje, KE Ko-
čevska Reka);

Sklop 10: Območna enota Novo mesto
(KE Žužemberk, KE Črnomelj, RV Metlika,
KE Črnomelj, KE Adlešiči, KE Črmošnjice,
KE Straža, KE Trebnje, KE Novo mesto,
Gorjan., KE Novo mesto RV Šentjernej,
KE Podturn, Uprava OE ZGS);

Sklop 11: Območna enota Brežice
(KE Kostanjevica, KE Mokronog, KE Seno-
vo, OE Brežice);

Sklop 12: Območna enota Celje
(OE Celje, KE Rogaška Slatina, KE Šentjur,
Rev. Pis. Podčetrtek, KE Slovenske Konji-
ce, Rev. Pis. Vitanje, KE Žalec, KE Celje,
KE Laško);

Sklop 13: Območna enota Nazarje
(KE Luče, KE Šoštanj, KE Gornji Grad,
OE Nazarje, KE Ljubno);

Sklop 14: Območna enota Slovenj Gra-
dec (KE Dravograd, KE Radlje, KE Slovenj
Gradec, KE Mislinja, KE Črna, OE Slovenj
Gradec, KE Prevalje);

Sklop 15: Območna enota Maribor
(KE Podvelka, KE Lovrenc, KE Ruše);

Sklop 16: Območna enota Maribor
(KE Ptuj, KE Ormož);

Sklop 17: Območna enota Maribor
(OE Maribor);

Sklop 18: Območna enota Murska So-
bota (KE Lendava);

Sklop 19: Območna enota Murska So-
bota (KE Petrovci);

Sklop 20: Območna enota Murska So-
bota (OE Murska Sobota, KE Murska So-
bota);

Sklop 21: Območna enota Murska So-
bota (KE Radenci, Izp. Ljutomer);

Sklop 22: Območna enota Sežana
(OE Sežana, KE Kozina, Revir Goriško, Re-
vir Komen, Revir Dutovlje, Revir Divača, Re-
vir Senožeče);

Sklop 23: Območna enota Sežana (Re-
vir Vremščica, Revir Podgrad, KE Ilirska
Bistrica);

Sklop 24: Območna enota Sežana (KE
Koper).

5. Kraj izvedbe: centralna enota, ob-
močne enote.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 10. 2003
do 1. 10. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za goz-
dove Slovenije – tajništvo, Večna pot 2,
Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 2.000 SIT z upoštevanim 20%
DDV. Znesek se nakaže na podračun
01100-6030234244 pri Upravi za javna
plačila, Urad Ljubljana, z označbo
101-936. Ponudnik, ki zahteva dvig razpi-
sne dokumentacije, mora predložiti potrdi-
lo o plačilu in posredovati naslednje po-
datke: naziv, naslov in davčno številko (če
je davčni zavezanec).

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za gozdove Slovenije –
tajništvo, Večna pot 2, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 9. 2003 ob 13. uri – Zavod za
gozdove Slovenije – Centralna enota, Več-
na pot 2, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v pri-
meru, da ponudba ponudnika presega
30 mio SIT, mora ponudnik predložiti ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti javnega naročila
ali bančne garancije po razpisni dokumen-
taciji.

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 90 dni od odpiranja ponudb. Naročnik
bo sprejel odločitev o ponudbi predvidoma
v roku 30 dni po odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 90 točk,
2. reference ponudnika – do 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Andrej Avsenek, OE Bled, tel.
04/575-03-00.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 6. 2003.

Zavod za gozdove Slovenije

Št, 64-03/03-5 Ob-96810
1. Naročnik: Občina Moravske Toplice.
2. Naslov naročnika: Kranjčeva 3, 9226

Moravske Toplice, tel. 02/538-15-00, faks
02/538-15-02.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje pre-
voza šolskih otrok v Občini Moravske
Toplice v šol. letu 2003/2004.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki lahko oddajo ponudbo za
vsako relacijo posebej, za sklop relacij ali
za vse relacije. Ponudbena cena mora biti
razvidna za vsako relacijo posebej.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Mo-
ravske Toplice, relacije v razpisni dokumen-
taciji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi samo varianto, ve-
zano na razpisno dokumentacijo.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za obdobje od 1. 9. 2003 do kon-
ca junija 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se dvigne v tajništvu Občine
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Mo-
ravske Toplice. Dodatne informacije se do-
bi na Občinski upravi občine Moravske To-
plice, Nada Lutarič, tel. 02/538-15-04.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih
ur, vsak dan od ponedeljka do petka od 8.
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT na zakladniški
podračun Občine Moravske Toplice št.
01278-0100012085 s pripisom: Javni raz-
pis-izvajanje šolskih prevozov.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 7. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: osebno v tajništvo Občine Mo-
ravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Morav-
ske Toplice ali po pošti na naslov: Občina
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Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Mo-
ravske Toplice, v zapečateni kuverti, z oz-
načenim imenom ponudnika in naročnika z
navedbo “Ne odpiraj – ponudba prevozi
učencev v Občini Moravske Toplice“, števil-
ko Uradnega lista RS in datuma objave. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljateja.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 7. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, Mo-
ravske Toplice.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2% ponudbene vrednosti, veljavna do
30. 9. 2003.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila o predpisih: na-
ročnik bo opravljene storitve plačeval me-
sečno. Prevoznik bo do 10. v mesecu izsta-
vil račun za pretekli mesec. Naročnik bo
račun poravnal v 30 dneh po prejemu, skla-
dno 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): pogodba.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o jav-
nih naročilih: po razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o avtobusnih voznih redih, Pravil-
nik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozi-
la in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupi-
ne otrok, Pravilnik o minimalnih tehničnih in
drugih pogojih za parkirišča in mesta za
vzdrževanje vozil, Pravilnik o licencah za
opravljanje prevozov 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: ponudba mora biti ve-
ljavna do 30. 9. 2003. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 8 dni od
odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 90%, reference-starost vozil, s
katerimi se bo izvajala ponudbena storitev
5% in druge ugodnosti 5%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 6. 2003.

Občina Moravske Toplice

Št. 343-58/2003 Ob-96863
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,

5270 Ajdovščina, tel. 05/365-91-10, faks
05/365-91-33, obcina@ajdovscina.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B

Zakona o javnih naročilih: opravljanje šol-
skih prevozov na območju Občine Aj-
dovščina, priloga 1A, št. kategorije 2 (sto-
ritve kopenskega transporta).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: a) avtobusni prevozi – za posamezno
matično šolo in za vse šole skupaj; b) pre-
vozi s kombiniranimi vozili.

5. Kraj izvedbe: Občina Ajdovščina.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: šolsko leto
2003/2004 in 2004/2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Ajdov-
ščina, Cesta 5. maja 6a, kontaktna oseba
Erika Zavnik, tel. 05/365-91-22.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT na
enotni zakladniški podračun pri Upravi Re-
publike Slovenije za javna plačila št.
01201-0100014597.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 7. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta 5.
maja 6a, 5270 Ajdovščina.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 7. 2003 ob 11. uri, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Aj-
dovščina.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3% ponudbene vred-
nosti oziroma menica z menično izjavo v
višini 3% ponudbene vrednosti, v odvisnosti
ali se ponudba oddaja za posamezen sklop
ali za celoto.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo bo izvršeno v 30 dneh po prejemu raču-
na, skladno z Zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da, v skladu z zahtevami za prevoz
šolskih otrok.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
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 ve-
ljavna do 22. 10. 2003. Predvideni datum
odločitve je 8. 8. 2003.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 6. 2003.

Občina Ajdovščina

Št. 49 Ob-96867
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor; tel.
02/449-02-305 in telefaks 02/449-23-79.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: prevozi poš-
tnih pošiljk in tiskovin, in sicer na relaci-
jah: 1. sklop: PLC Maribor – Črna na Koro-
škem – PLC Maribor, 2. sklop: PLC Mari-
bor – Središče ob Dravi – PLC Maribor, 3.
sklop: PLC Ljubljana – Kočevje – PLC Ljub-
ljana, 4. sklop: PLC Ljubljana – Radeče –
PLC Ljubljana, 5. sklop: PLC Ljubljana –
Šmartno pri Litiji – PLC Ljubljana, 6. sklop:
PLC Ljubljana – Draga – PLC Ljubljana ter
7. sklop: prevoz tiskovin iz tiskarn na podro-
čju Ljubljane na lokacijo PLC Ljubljana, št.
kat. 4 – 1 A.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: predvidena je oddaja po sklopih.

5. Kraj izvedbe: na relacijah iz predme-
ta razpisa.

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

končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe, za obdobje dveh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sektor za in-
vesticije in nabavo, Alenka Mihurko.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025 sklic 00 0000-17.
Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu
odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredu-
jete po telefaksu 02/449-23-79. Zaintere-
sirane ponudnike vljudno prosimo, da pripi-
šejo številko in naziv javnega naročila, šte-
vilko telefaksa in kontaktno osebo zaintere-
siranega ponudnika.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 7. 2003 do
12. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 7. 2003 ob 11. uri v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, v
Mariboru – sejna soba v IV. nadstropju.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od izstavitve računa.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: ponudnik mora biti
registriran pri pristojenem državnem orga-
nu za dejavnost, ki je predmet razpisa; proti
ponudniku ne sme biti uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek; ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni smela biti izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem ozi-
roma ni smela biti izdana pravnomočna so-
dna ali upravna odločba, s katero je po-
nudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila in ponudnik
mora predložiti lastno izjavo, s katero potr-
juje svojo nekaznovanost; ponudnik mora
imeti poravnane davke, prispevke in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi v RS; ponudnik v zadnjih
šestih mesecih poslovanja ni smel imeti
blokiran račun več kot 10 dni (skupaj s
partnerji); potrjen vzorec pogodbe; pogod-
bo s podizvajalcem, oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju, če ponudnik zago-
tavlja kapacitete s podizvajalcem ali v obli-
ki poslovnega sodelovanja; ponudba mora
biti veljavna najmanj 75 dni od dneva odpi-
ranja ponudb; ponudnik ne sme dati zava-
jajočih podatkov, glede zahtev iz te točke;
ponudnik mora priložiti vse dokumente, ki
jih naročnik zahteva zase, svoje partnerje
(v primeru predložitve skupne ponudbe) in
podizvajalce; ponudnik mora predložiti iz-
javo, da sprejema pogoje iz razpisne do-
kumentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(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 vljati 75
dni od dneva odpiranja ponudba, predvide-
ni datum odločitve: do 20. 8. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: sklopi 1
– 6: 76% cena rednega prevoza, 14% cena
izrednega prevoza, 10% stopnja zagotavlja-
nja varnosti, sklop 7: cena prevoza na km.

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

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 6. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

Št. 2/2003 Ob-96877
1. Naročnik: Vrtec Mojca.
2. Naslov naročnika: Levičnikova 11,

1000 Ljubljana, tel. 01/507-67-80, faks
01/507-61-89, e-mail: vrtec.mojca@gu-
est.arnes.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: dnevno či-
ščenje poslovnih prostorov vrtca, prilo-
ga 1 A-14.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: oddaja sklopov ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso predvidene.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: september 2003
do september 2008 – 5 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vrtec Mojca –
tajništvo, Eli Štern in Eneja Zadravec.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
25. 7. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na transkacij-
ski račun številka 01261-6030637829.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 31. 7. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec Mojca, Levičnikova 11,
1000 Ljubljana, tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 8. 2003 ob 17. uri na sedežu Vrt-
ca Mojca, Levičnikova 11, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v znesku
1 mio SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu, iz katere je raz-
vidno, kdo od ponudnikov je pooblaščen za
podpis pogodbe in kakšna so njihova med-
sebojna razmerja.

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

– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega transkacijskega računa,

– da je ponudnih v zadnjih treh letih iz-
vedel vsaj tri tovrstne storitve v vrednosti
nad 12 mio SIT,

– da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok,

– da je ponudnik tehnično in kadrovsko
in finančno usposobljen za izvajanje dejav-
nosti,

– da ima ponudnik v rednem delovnem
razmerju vsaj 30 delavcev,

– da ponudnik izplačuje plače v skladu s
kolektivno pogodbo.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakoov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrstve sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 30. 9. 2003, 10. 8.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve – 70 točk,
2. izkušnje ponudnika – 25 točk,
3. kvaliteta – 5 točk.
Način uporabe meril je natančno dolo-

čen v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Eli Štern ali Eneja Zadravec; tel.
01/507-67-80.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 6. 2003.

Vrtec Mojca

Št. 640-02-29/2003 Ob-96881
1. Naročnik: Občina Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 3,

8340 Črnomelj.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto

storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: opravljanje prevozov
učencev za osnovne šole: OŠ Vinica in
OŠ Stari trg ob Kolpi za šolska leta
2003/2004 in 2004/2005 - storitev ko-
penskega transporta po prilogi 1-A - ZJN-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročilo se lahko odda za posamezno
šolo.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Črno-
melj.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2003
do 30. 6. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina
Črnomelj, Vladka Kostelec-Peteh, tel.
07/306-11-36 (ob dvigu razpisne doku-
mentacije je potrebno priložiti dokazilo o
plačilu za razpisno dokumetnacijo).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7.30 do 14. ure, v sprejemni pisarni.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT na račun
Občine Črnomelj 01217-01000 15850, s
pripisom razpisna dokumentacija - šolski
prevozi.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 8. 2003 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svobode
3, 8340 Črnomelj.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 8. 2003 ob 8.30, v prostorih ma-
le sejne sobe Občine Črnomelj.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 5% od
ponujene vrednosti in garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od pogodbene vrednosti.

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki, s katerimi se vozijo skupi-
ne otrok in drugi veljavni predpisi s tega
področja.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 6. 2003.

Občina Črnomelj

Št. 8 Ob-96931
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, te-
lefaks 07/39-32-505.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevozne storitve
s posebnimi vozili, po prilogi 1A – storitve
odstranjevanja odplak in odpadkov, storitve
sanitarnega urejanja in podobno.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: predvidena je oddaja naslednjih sklo-
pov: A: odvoz gospodinjskih odpadkov s
smetarniki (mestne relacije); B: odvoz go-
spodinjskih odpadkov s smetarniki (zunanje
relacije); C: kesonski odvoz odpadkov s sa-
monakladalci; D: prevoz pitne vode z avto-
cisterno; E: odvoz nepravilno parkiranih vo-
zil s specialnim vozilom (pajek).

5. Kraj izvedbe: Novo mesto z okolico.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 8. 2003
do 31. 7. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala No-
vo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000
Novo mesto; kontaktna oseba: Simon Štu-
kelj.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 30.000
SIT na TRR št. 03150-1000002272 pri SKB
banki d.d. z navedbo “Plačilo razpisne doku-
mentacije – Prevozne storitve s posebnimi
vozili“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova
12, 8000 Novo mesto.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 7. 2003 ob 11. uri.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in po-
godbi.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
14. 9. 2003, predvideni datum odločitve
21. 7. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev, nave-
denih v razpisni dokumentaciji, bodo po-
nudbe ocenjene po merilu najnižja ponud-
bena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 6. 2003.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Ob-96970
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo.

2. Naslov naročnika: Dunajska 48,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: zbiranje ponudb
za naročila malih vrednosti - študije v
zvezi s klimatskimi spremembami.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročila obsegajo naslednje sklope, za
katere ponudniki oddajo ločene ponudbe:

a) Projekti v okviru priprave Operativne-
ga programa zmanjševanja emisij toplogre-
dnih plinov.

b) Klimatski scenariji in ocena ranljivosti
na spremembe podnebja.

c) Podporne študije za državno poročilo
Konferenci pogodbenic Okvirne konvencije
Združenih narodov o spremembi podnebja.

d) Emisije toplogrednih plinov v kmetij-
stvu.

e) Določitev ponorov CO
2
.

f) Poraba goriv v kmetijstvu.
g) Opravljeno prometno delo po struktu-

ri in starosti motornih vozil.
h) Struktura prometnega dela in hitrosti

vozil na državnih cestah.
i) Disagregacija porabe goriv med go-

spodinjstvi in ostalo komercialno rabo.
5. Kraj izvedbe: pri ponudniku.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

da.
7. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: julij 2003 –
oktober 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v
vložišču ministrstva, Dunajska 48, Ljub-
ljana, II. nadstropje; dodatne informacije v
zvezi z razpisom daje Andrej Kranjc,
01/47-87-434.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do 7. 7.
2003 od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je brez-
plačna.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
ne glede na način dostave prispeti do 7. 7.
2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Dunajska 48, Ljubljana, vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: za naročila malih vrednosti javno od-
piranje ni predvideno.

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

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
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15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2003, odloči-
tev do 10. 7. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: referen-
ce ponudnika (80%), cena (20%).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 6. 2003.

Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

Št. 527 Ob-97025
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne re-

zerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

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

3. Vrsta in opis storitve, ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: izvajanje stro-
kovnega nadzora (1A/12) rekonstrukci-
je in razširitve rezervoarskega prostora
v skladišču naftnih derivatov Ortnek –
II. faza.

4. Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemlji-
vost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: sprejemljivost za vse
skupaj.

5. Kraj izvedbe: Ortnek pri Ribnici na
Dolenjskem.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni za-
četek del v avgustu ali septembru 2003
(vezano na pričetek gradbenih del), izvaja-
nje strokovnega nadzora predvidoma 20
mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo v tajništvu Zavoda RS za blagov-
ne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana,
ob predložitvi potrdila o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije.

Kontaktna oseba: Bojan Strašek,
(01/589-73-82 ali 031/633-605).

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure do vključno 15. 7. 2003.
Končni rok za dvig razpisne dokumentaci-
je je določen zato, da bi potencialni po-
nudnik še pravočasno prejel dodatna poja-
snila, ki bi jih zahtevali ostali ponudniki, ki
so razpisno dokumentacijo dvignili skladno
z 2. točko 24. člena.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: 15.000 SIT (vključ-
no z DDV), z virmanom na TRR št.

01100-6030230073 pri UJP Ljubljana, s
pripisom “Ortnek II. faza - N“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo oddane v tajništvu
naročnika do 25. 7. 2003 do 9. ure in
bodo pravilno označene. Ponudbe posla-
ne po pošti so pravočasne, če prispejo na
naslov naročnika do zahtevanega datuma
in ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezer-
ve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 7. 2003 ob 10. uri v prostorih
Poslovnega centra – sejna soba, Dunajska
106/I, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 390.000 SIT, z rokom
veljavnosti do 29. 9. 2003.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so na-
vedeni 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): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg pogojev po 41. in
43. členu zakona, mora ponudnik skozi re-
ference (kar je detajlno opredeljeno v razpi-
sni dokumentaciji) izkazati svojo usposob-
ljenost za izvajanje razpisane storitve.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi do-
ločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: 85. člen ZGO-1.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
nik mora navesti za vse, ki bodo sodelovali
v nadzorni ekipi, imena in priimke, strokov-
no izobrazbo, identifikacijsko številko inže-
nirske zbornice, delovno dobo in osebne
reference za izvedbo storitev po tem razpi-
su – za vodjo nadzora, ter posamezniki za
strojno gradbeno in elektro stroko.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do začetka veljavnosti pogodbe. Pred-
videni datum odločitve o izbiri izvajalca je
29. 9. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 65% in reference 35%. Način
točkovnega vrednotenja vsakega od nave-
denih meril, za katere veljajo zgoraj nave-
deni korelacijski faktorji, je opredeljen v raz-
pisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo ponudnikom, ki bodo
dvignili razpisno dokumentacijo omogočil
ogled gradbišča 9. 7. 2003.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 6. 2003.

Zavod RS za blagovne rezerve

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. 404-01-93/2003 Ob-97026
 1. Naročnik: Republika Slovenija,
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

2. Naslov naročnika: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljub-
ljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: usmerje-
valniki in stikalna oprema proizvajalca
Cisco Systems s pripadajočim vzdrže-
vanjem in podporo.

(b) Kraj dobave: Vzgojnoizobraževalni
zavodi v RS.

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

1. dobava opreme, konfiguracija, vzdr-
ževanje opreme ter dobava novih verzij pro-
gramske opreme skupaj z najzahtevnejšo
podporo delovanju (za opremo za vzgoj-
no-izobraževalne zavode - VIZ) - sklop do-
bave in najzahtevnejše podpore (točka A
sprecifikacij),

2. vzdrževanje strojne in programske
opreme - sklop manj zahtevne podpore eno-
stavnejše opreme (točka B specifikacij).

Ponudniki se lahko prijavijo za priznanje
sposobnosti za kateregakoli ali oba zgoraj
našteta sklopa.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: avgust 2003,
3 leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo dodatne informacije: Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport (Služba
za informacijsko infrastrukturo), Mojca Čer-
ne, tel. 01/478-46-00, 01/300-51-42,
faks 01/478-47-19, e-mail: mojca.cer-
ne@guest.arnes.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 12. do 13. ure.

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

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 22. 7. 2003.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 do
60 dni.

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 28. 7. 2003 za prvič izvedeno 2. fazo
javnega naročila.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razpisno dokumentacijo je možno
dvigniti na internetu na naslovu:
http://www.mszs.si/slo/aktualno/jav -
ni_razpis.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 6. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za storitve po
omejenem postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku

Ob-96809
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 5, 8210

Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks
07/348-11-31.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: prevozi učen-
cev v osnovne šole v Občini Trebnje za
šolska leta 2003/2004, 2004/2005,
2005/2006, in sicer po naslednjih sklo-
pih:

Sklop 1: prevoz učencev v OŠ Veliki Ga-
ber,

Sklop 2: prevoz učencev v OŠ Dr. Pavla
Lunačka Šentrupert,

Sklop 3: prevoz učencev v OŠ Trebnje,
Sklop 4: prevoz učencev v OŠ Mirna

skupaj z OŠPP Mirna,
Sklop 5: prevoz učencev v OŠ Mokro-

nog.
(storitve kopenskega transporta po pri-

logi 1A ZJN-1).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo za
en sklop, več sklopov ali za vse sklope
skupaj.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Treb-
nje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: od sep-
tembra 2003 do junija 2006 oziroma
vse dni po šolskem koledarju za šol-
sko leto 2003/2004, 2004/2005 in
2005/2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: sprejemna pi-
sarna Občine Trebnje, dodatne informacije
oziroma pojasnila se lahko zahtevajo le pi-
sno, kolikor jih naročnik prejme do 9. 7.
2003.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času trajanja
javnega razpisa do 16. 7. 2003 do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT z virman-
skim nalogom ali položnico na transakcij-
ski račun Občine Trebnje št.
01000-0100016104, pri Banki Slovenije,
s pripisom razpisna dokumentacija – šol-
ski prevozi.

9. (a) Datum in ura, do kdaj se spreje-
ma prijave: do 16. 7. 2003 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje. Prijave morajo biti oddane v
zaprtih ovojnicah in označene z oznako: “Ne
odpiraj, javni razpis – prijava za šolske pre-
voze.“ Ovojnica mora biti zapečatena ali za-
prta tako, da je na odpiranju možno preveri-
ti, ali je zaprta tako, kot je bila predana. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

10. Datum, čas in kraj odpiranja prijav:
javno odpiranje prijav bo dne 16. 7. 2003
ob 12. uri v veliki sejni sobi, Goliev trg 5,
Trebnje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: da,
bančna garancija v višini 5% ponudbene
vrednosti javnega naročila, ki bo veljavna še
30 dni po roku določenem za izdajo obve-
stila o oddaji javnega naročila najugodnej-
šemu ponudniku.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik bo opravljene storitve plačeval me-
sečno, 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): ponudbo lah-
ko predložijo pravne osebe ali samostojni
podjetniki, ki so registrirani za opravljanje
razpisane dejavnosti. V primeru, da ponud-
bo predloži skupina izvajalcev, je potrebno
predložiti osnutek pravnega akta o skupni
izvedbi naročila.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi in upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: datum, do katerega bodo morali kandi-
dati predložiti ponudbe: 14. 8. 2003, pred-
viden datum odločitve o sprejemu ponudbe:
22. 8. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnika ter za-
htevana organizacija prevozov se štejejo kot
pogoj. Merilo za izbor najugodnejšega po-
nudnika za posamezen sklop pa je najnižja
ponudbena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve v obja-
vo: 20. 6. 2003.

Občina Trebnje

Št. 03 Ob-96887
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica

5, 2000 Maribor.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje ra-
čunalniške opreme. Storitve iz 7. točke
priloge 1A.

4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj:

skupina A: strežniki Compaq, osebni ra-
čunalniki Compaq, tiskalniki,

skupina B: strežniki IBM, osebni raču-
nalniki IBM, tiskalniki.

5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: prvo obbobje:
od 1. 11. 2003 do 31. 12. 2004, drugo
obdobje: od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005,
tretje obdobje: od 1. 1. 2006 do 31. 12.
2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica Maribor, Skupina za javna naro-
čila, Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor. Pre-
vzem razpisne dokumentacije: osebno pri
skupini za javna naročila (zgradba oskrbe
in vzdrževanja) ali po pošti po predhodni
predložitvi potrdila o plačilu razpisne do-
kumentacije. Faks 02/33-11-533. Dodat-
ne informacije Marija Žlender, univ. dipl.
ek., tel. 02/32-25-56.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev prijave, vsak delovni dan
med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT negotovinska,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 61-62 / 27. 6. 2003 / Stran 3651

na račun št. 01100-6030278185, s
pripisom za razpisno dokumentacijo:
vzdrževanje računalniške opreme.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 23. 7. 2003.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Sku-
pina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.

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

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

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

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

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojne-
ga davčnega urada, da ni prenehal z oprav-
ljanjem dejavnosti;

2. da proti prijavitelju ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaj-
ni postopek ali, da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;

3. da mu v zadnjih petih letih pred obja-
vo naročila ni bila izdana pravnomočna so-
dna odločba za kaznivo dejanje, ki je po-
vezano z njegovim poslovanjem, ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero mu je prepovedano opravljanje
dejavnosti, ki je predmet tega javnega na-
ročila;

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata:

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

na dan določen za predložitev prijav;
5. da je predložil BON-2 ali potrdilo ban-

ke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za prijavitelje, ki ne predložijo obraz-
ca BON-1);

Iz dokumentov mora biti razvidno, da ima
prijavitelj:

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

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

6. da je prijavitelj predložil potrdilo pro-
izvajalca Compaq, da je pooblaščen ser-
viser:

– za strežnike Compaq,
– za osebne računalnike Compaq, (velja

za skupino A).
7. potrdilo vsaj enega proizvajalca, da je

pooblaščen za servisiranje njegovih tiskal-
nikov, ki so navedeni v prilogi D1 (velja za
skupino A);

8. da je prijavitelj predložil potrdilo proiz-
vajalca IBM, da je pooblaščen serviser:

– za strežnike IBM,
– za osebne računalnike IBM, (velja za

skupino B)
9. potrdilo vsaj enega proizvajalca, da je

pooblaščen za servisiranje njegovih tiskal-
nikov, ki so navedeni v prilogi D2 (velja za
skupino B);

10. da ima najmanj 5 redno zaposlenih
certificiranih sistemskih inženirjev za servi-
siranje strežnikov;

11. da ima najmanj 10 redno zaposlenih
servisnih tehnikov na področju vzdrževanja
osebnih računalnikov;

12. da nudi 60-dnevni plačilni rok od da-
tuma prejema računa;

13. da bo odzivni čas največ 3 ure od
prejema naročila;

14. da je v letu 2002 vzdrževal vsaj 500
osebnih računalnikov pri eni pogodbeni
stranki; Priložiti je potrebno dokazilo o iz-
polnjevanju tega pogoja (potrjeno referen-
co s stani pogodbene stranke).

14. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 25. 9. 2003,
datum odločitve o sprejemu ponudbe 7. 10.
2003.

16. Merila za ocenitev ponudb:
1. Cena delovne ure servisnega tehnika

– 60 točk

pc

npcx
x

60=

pri čemer pomeni:
x – število zbranih točk,
npc – najnižja ponudbena cena,
pc – ponudbena cena ocenjevanega po-

nudnika.
2. Najnižja končna vrednost predračuna

– 40 točk

kvpop

nkvpx
x

40=

pri čemer pomeni:
x – število zbranih točk,
nkvp – najnižja končna vrednost predra-

čuna,
kvpop – končna vrednost predračuna

ocenjevanega ponudnika.
17. Morebitne druge informacije o

naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
17,000.000 SIT (z DDV). Naročnik bo pri-
javiteljem priznal usposobljenost za obdob-
je treh let. Prijaviti se je možno na posa-
mezno skupino oziroma skupini.

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 6. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Št. 402-04-2/01-3113 Ob-96649
1. Naročnik: Ministrstvo za pravosodje,

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50, Ljublja-

na, tel. 01/478-52-70, faks 01/478-54-70,
e-mail: ursiks@gov.si.

3. Datum izbire: 29. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pisarniški material, dobava po ob-
močju Republike Slovenije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Biro-
oprema d.d., Dunajska 121, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 34,770.637,05
z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja: 36,064.327,92 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
9 z dne 9. 2. 2001, Ob-43475.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 6. 2003.

Uprava RS
za izvrševanje kazenskih sankcij

Št. 3/2002 Ob-96650
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,

1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-25, faks
01/300-39-12.

3. Datum izbire: 6. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: medicinski material:
1. sklop: maske,
2. sklop: sredstva za zaščito osebja in

pacientov,
3. sklop: material za ginekologijo,
4. sklop: material za sterilizacijo,
5. sklop: originalni testi in kontrole za

aparat COAGUCHEK in ACCUTREND,
6. sklop: inštrumentarij,
7. sklop: razkužila.
Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 90%, reference po-
nudnika 10%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop: maske - Sanolabor d.d., Le-
skoškova 4, Ljubljana,

2. sklop: sredstva za zaščito osebja in
pacientov - Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana,
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3. sklop: material za ginekologijo - Ke-
mofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, Ljub-
ljana,

4. sklop: material za sterilizacijo - Sano-
labor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,

5. sklop: originalni testi in kontrole za
aparat COAGUCHEK in ACCUTREND - Ke-
mofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, Ljub-
ljana,

6. sklop: inštrumentarij - Apollonia d.o.o.,
Zaloška 155, Ljubljana,

7. sklop: razkužila - Sanolabor d.d., Le-
skoškova 4, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: maske - 1,436.490,91 SIT,
2. sklop: sredstva za zaščito osebja in

pacientov - 3,843.043,78 SIT,
3. sklop: material za ginekologijo -

2,586.646,80 SIT,
4. sklop: material za sterilizacijo -

5,730.267,29 SIT,
5. sklop: originalni testi in kontrole za

aparat COAGUCHEK in ACCUTREND -
17,444.606,63 SIT,

6. sklop: inštrumentarij - 3,144.579,35
SIT,

7. sklop: razkužila - 22,573.609,29 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: maske - 2,
2. sklop: sredstva za zaščito osebja in

pacientov - 3,
3. sklop: material za ginekologijo - 3,
4. sklop: material za sterilizacijo - 5,
5. sklop: originalni testi in kontrole za

aparat COAGUCHEK in ACCUTREND - 2,
6. sklop: inštrumentarij - 3,
7. sklop: razkužila - 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: maske - 1,563.776,49 SIT in

1,436.490,91 SIT,
2. sklop: sredstva za zaščito osebja in

pacientov - 4,831.382,11 SIT in
3,843.043,78 SIT,

3. sklop: material za ginekologijo -
2,799.209,60 SIT in 2,586.646,80 SIT,

4. sklop: material za sterilizacijo -
7,612.105,60 SIT in 5,730.267,29 SIT,

5. sklop: originalni testi in kontrole za
aparat COAGUCHEK in ACCUTREND -
17,693.855,15 SIT in 17,444.606,63 SIT,

6. sklop: inštrumentarij - 3,698.404,99
SIT in 3,144.579,35 SIT,

7. sklop: razkužila - 22,711.851,28 SIT
in 22,573.609,29 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 6. 2003.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 07/2003 Ob-96651
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 24. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 111 kosov studijski mikrofoni, 41 ko-

sov studijski modularni mikrofoni, 31 ko-
sov vokalni mikrofoni.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomska cena 80%, do-
bavni rok 20%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A (studijski mi-
krofoni): Grothusen GmbH, Wien, Avstrija;
sklop B (studijski modularni mikrofoni): Au-
dio Video Consulting GmbH, Salzburg, Av-
strija.

7. Pogodbena vrednost: sklop A: EUR
117.316,92 CIP Ljubljana, sklop B: EUR
66.029,40 CIP Ljubljana.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: sklop A: EUR 141.761,90 - EUR
117.316,92; sklop B: EUR 89.409,92 -
EUR 60.238,80.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: za sklop C (vokalni mikrofoni) naroč-
nik ni dobil dveh pravilnih ponudb. Pri sklo-
pu B se je naročnik odločil za nakup dodat-
ne količine blaga, v skladu s določili razpi-
sne dokumentacije.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 6. 2003.

Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod

Št. 58-02/03 Ob-96652
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.

3. Datum izbire: 12. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: režijski material, Splošna bolnišnica
Maribor:

1. papirna konfekcija,
2. ostali režijski material,
3. vreče polietilen,
4. pregrinjala posteljna.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Paloma, d.d., Sladki vrh 1, 2214 Slad-
ki vrh:

– za skupino papirna konfekcija;
2. Sava Trade, d.d., Cesta v Mestni

log 90, 1000 Ljubljana:
– za skupino ostali režijski material,
– za skupino vreče polietilen in
– za skupino pregrinjala posteljna.
7. Pogodbena vrednost:
1. Paloma d.d.: 16,532.601,78 SIT;
– za skupino papirnata konfekcija:

16,532.601,78 SIT;
2. Sava Trade d.d.: 10,929.218,97 SIT;
– za skupino ostali režijski material:

5,102.191,93 SIT,
– za skupino vreče polietilen:

2,167.937,04 SIT,
– za skupino pregrinjala posteljna:

3,659.090,40 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. skupina papirna konfekcija;

20,831.183,64 SIT; 16,532.601,78 SIT;
2. skupina ostali režijski material;

5,827.094,16 SIT; 5,102.191,93 SIT;
3. skupina vreče polietilen;

2,167.937,04 SIT; 2,167.937,04 SIT;
4. skupina pregrinjala posteljna;

3,659.090,40 SIT; 3,659.090,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 6.
2003 do 31. 12. 2003.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 63-64 z dne 3. 8. 2001,
Ob-53109.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 6. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 51-19/03 Ob-96653
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.

3. Datum izbire: 9. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano, Splo-
šna bolnišnica Maribor:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in drobovina,
3. meso perutnine, kuncev in perutnin-

ski izdelki,
4. mesni izdelki,
5. ribe in mehkužci,
6. jajca kokošja tipa B,
7. olja in maščobni proizvodi,
8. moke, zdrobi, testenine,
9. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
10. zmrznjeni cmoki, svaljki in žitno

krompirjevi izdelki,
12. zelenjava in sadje zmrznjeno,
15. splošno prehrambeno blago.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Ljubljanske mlekarne, d.d., Obrat Ma-
ribor, Osojnikova ulica 5, 2000 Maribor:

– za skupino mleko in mlečni izdelki;
2. Pomurka trgovina, d.o.o., Panonska

11, 9000 Murska Sobota:
– za skupino meso in drobovina;
3. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva cesta

10, 2250 Ptuj:
– za skupino meso perutnine, kuncev in

perutninski izdelki;
4. Mir, d.d., Lackova 22, 9250 Gornja

Radgona:
– za skupino mesni izdelki;
5. Mercator SVS, d.d., Rogozniška ce-

sta 8, 2250 Ptuj
– za skupino ribe in mehkužci;
6. S.P. Plod, d.o.o., Preloge 25, 2316

Zgornja Ložnica:
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– za skupino jajca kokošja tipa B;
7. Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3A, 2250 Ptuj:
– za skupino olja in maščobni proizvodi,
– za skupino moke, zdrobi, testenine in
– za skupino splošno prehrambeno

blago;
8. Žito prehrambena industrija, d.d.,

Šmartinska 154, 1529 Ljubljana:
– za skupino kruh, pekovsko pecivo,

keksi in slaščičarski izdelki;
9. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska ce-

sta 442, 1291 Škofljica:
– za skupino zmrznjeni cmoki, svaljki in

žitno krompirjevi izdelki;
10. Brumec-Ručigaj, d.o.o., Loka, Te-

stenova 55, 1234 Mengeš:
– za skupino zelenjava sveža in naravno

kisana.
7. Pogodbena vrednost:
1. Ljubljanske mlekrane, d.d.:

27,172.365,40 SIT:
– za skupino mleko in mlečni izdelki:

27,172.365,40 SIT;
2. Pomurka trgovina, d.o.o.:

10,572.130 SIT:
– za skupino meso in drobovina:

10,572.130 SIT;
3. Perutnina Ptuj, d.d.: 19,798.365,92

SIT:
– za skupino meso perutnine, kuncev in

perutninski izdelki: 19,798.365,92 SIT;
4. Mir, d.d.: 17,118.237,16 SIT:
– za skupino mesni izdelki:

17,118.237,16 SIT;
5. Mercator SVS, d.d.: 3,394.978,14

SIT:
– za skupino ribe in mehkužci:

3,394.978,14 SIT;
6. S.P. Plod, d.o.o.: 2,973.011,67 SIT:
– za skupino jajca kokošja tipa B:

2,973.011,67 SIT;
7. Petlja, d.o.o.: 50,290.880 SIT:
– za skupino olja in maščobni proizvodi:

9,629.799,87 SIT,
– za skupino moke, zdrobi, testenine:

5,449.783,99 SIT,
– za skupino splošno prehrambeno bla-

go: 35,211.295,67 SIT;
8. Žito prehrambena industrija, d.d.:

13,597.752,11 SIT:
– za skupino kruh, pekovsko pecivo,

keksi in slaščičarski izdelki: 13,597.752,11
SIT;

9. Pekarna Pečjak, d.o.o.: 1,341.060
SIT:

– za skupino zmrznjeni cmoki, svaljki in
žitno krompirjevi izdelki: 1,341.060 SIT

10. Brumec-Ručigaj, d.o.o.:
4,383.235,03 SIT

– za skupino zelenjava sveža in naravno
kisana: 4,383.235,03 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. skupina mleko in mlečni izdelki:

28,025.784,15 SIT; 27,172.365,40 SIT;
2. skupina meso in drobovina;

49,791.860,81 SIT; 49,667.177 SIT;
3. skupina meso perutnine, kuncev in

perutninski izdelki; 22,675.446,60 SIT;
19,798.365,92 SIT;

4. skupina mesni izdelki; 17,541.010,55
SIT; 17,118.237,16 SIT;

5. skupina ribe in mehkužci;
5,244.913,66 SIT; 3,394.978,14 SIT;

6. skupina jajca kokošja tipa B;
3,776.260,32 SIT; 2,973.011,67 SIT;

7. skupina olja in maščobni proizvodi;
9,677.518,19 SIT; 9,629.799,87 SIT;

8. skupina moke, zdrobi, testenine;
6,491.673,85 SIT; 5,449.783,99 SIT;

9. skupina kruh, pekovsko pecivo, keksi
in slaščičarski izdelki; 16,869.792,20 SIT;
13,597.752,11 SIT;

10. skupina zmrznjeni cmoki, svaljki in
žitno krompirejvi izdelki: 1,959.366,48 SIT;
1,341.060 SIT;

12. skupina zelenjava in sadje zmrznje-
no; 5,728.218,14 SIT; 4,383.235,03 SIT;

15. skupina splošno prehrambeno bla-
go; 41,738.044,28 SIT; 35,211.295,67 SIT.

11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 6.
2003 do 31. 12. 2003.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 69 z dne 24. 9. 2001, Ob-54070.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51677.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 6. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 51-20/03 Ob-96654
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.

3. Datum izbire: 8. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano, Splo-
šna bolnišnica Maribor:

11. zelenjava sveža in naravno kisana,
13. sadje domače,
14. agrumi, tropsko, lupinasto, suho in

ostalo sadje.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. S.P. Plod, d.o.o., Preloge 25, 2316
Zgornja Ložnica:

– za skupino zelenjava sveža in naravno
kisana;

2. Mercator, d.d. Market program
sadje, zelenjava, Tržaška c. 33, 2000 Ma-
ribor:

– za skupino sadje domače;
– za skupino agrumi, tropsko in lupina-

sto in ostalo sadje.
7. Pogodbena vrednost:
1. S.P. Plod, d.o.o.: 2,329.779,99 SIT:
– za skupino zelenjava sveža in naravno

kisana: 2,329.779,99 SIT;
2. Mercator, d.d.: 1,873.051,19 SIT:
– za skupino sadje domače:

1,339.107,50 SIT,
– za skupino agrumi, tropsko in lupina-

sto in ostalo sadje: 533.943,69 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:

11. skupina sadje zelenjava in naravno
kisana: 2,776.978,15 SIT; 2,329.779,99
SIT;

13. skupina sadje domače; 2,047.687,95
SIT; 1,399.107,50 SIT;

14. skupina agrumi, tropsko, lupinasto
in ostalo sadje; 676.720 SIT; 533.943,69
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 6.
2003 do 30. 6. 2003.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 69 z dne 24. 9. 2001, Ob-54070.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51677.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 6. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 53-02/03 Ob-96655
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.

3. Datum izbire: 8. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: material za popravila in vzdrževanje,
Splošna bolnišnica Maribor:

1. elektromaterial,
2. mizarski material,
3. vodovodni material,
4. splošni kovinsko inštalacijski mate-

rial,
5. filtri.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Elmis d.o.o., Ul. Staneta Severja 9b,
2000 Maribor:

– za skupino elektromaterial;
2. Merkur d.d. Naklo, Cesta na Okroglo

7, 4202 Naklo:
– za skupini mizarski material in
– za skupino splošni kovinsko inštalacij-

ski material;
3. Metalka trgovina, d.d., Dalmatinova 2,

1000 Ljubljana:
– za skupino vodovodni material;
4. Ecotip d.o.o., Tovarniška c. 4, 3210

Slovenske Konjice:
– za skupino filtri.
7. Pogodbena vrednost:
1. Elmis d.o.o.: 5,038.278 SIT:
– za skupino elektromaterial: 5,038.278

SIT;
2. Merkur d.d.: 3,631.836,48 SIT:
– za skupino mizarski material:

1,769.488,80 SIT;
– za skupino splošni kovinsko inštalacij-

ski material: 1.862.347,68 SIT;
3. Metalka trgovina d.d.: 3.330.646,68

SIT:
– za skupino vodovodni material:

3,330.646,68 SIT
4. Ecotip d.o.o.: 556.804,80 SIT:
– za skupino filtri: 556.804,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
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10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

1. skupina elektromaterial; 5,364.339,02
SIT; 5,038.278 SIT;

2. skupina mizarski material;
2,175.462,95 SIT; 1,769.488,80 SIT;

3. skupina vodovodni material;
3,777.068,40 SIT, 3,330.464,68 SIT;

4. skupina splošno kovinski material;
3,441.630,36 SIT 1,862.347,68 SIT;

5. skupina filtri; 1,951.882 SIT;
556.804,80 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 6.
2003 do 31. 12. 2003.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 67 z dne 10. 8. 2001,
Ob-53408.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 6. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 59-02/03 Ob-96656
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.

3. Datum izbire: 21. 5. 2003.
Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

pisarniški material, Splošna bolnišnica
Maribor:

1. tiskovine razne,
2. tiskovine posebne (z logotipom),
3. pisarniški material in obrazci razni.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Dunajska c. 121, 1000 Ljubljana:

– za skupino tiskovine razne;
2. DZS, založništvo in trgovina, d.d., Di-

vizija trgovina, Mali trg 6, 1538 Ljubljana:
– za skupino tiskovine posebne (z logo-

tipom).
7. Pogodbena vrednost:
1. Mladinska knjiga Birooprema d.d.:

5,047.858,46 SIT:
– za skupino tiskovine razne:

5,047.858,46 SIT;
2. DZS d.d.: 2,758.224,16 SIT:
– za skupino tiskovine posebne (z logo-

tipom): 2,758.224,16 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. skupina tiskovine razne; 8.855.376

SIT; 5,047.858,46 SIT;
2. skupina tiskovine posebne (z logoti-

pom); 3,095.472,88 SIT; 2,758.224,16
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodba se sklene za čas od 1. 6.
2003 do 31. 12. 2003. Razpis za skupino
Pisarniški material in obrazci razni se
ponovi.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 67 z dne 10. 8. 2001,
Ob-53409.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 6. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 1 Ob-96657
1. Naročnik: Osnovna šola Cvetka Go-

larja Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Frankovo naselje

51, 4220 Škofja Loka, tel. 04/513-04-00,
faks 04/513-04-10.

3. Datum izbire: 3. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj

dobave: sukcesivna dobava prehram-
benih artiklov, kraj dobave: Osnovna šola
Cvetka Golarja Škofja Loka, Frankovo
naselje 51 in Podružnična šola Reteče,
Reteče 43.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najugodnejši ponudniki gle-
de na razpisne pogoje.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstoje-
va 63, 1000 Ljubljana, za dobavo mleka,
mlečnih napitkov in jogurtov,

2. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstoje-
va 63, 1000 Ljubljana, za dobavo mlečnih
izdelkov,

3. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstoje-
va 63, 1000 Ljubljana, za dobavo sirov,

4. Mesarstvo Anton Čadež, s.p., Visoko
7g, 4212 Visoko, za dobavo svežega mesa,

5. Mesarstvo Anton Čadež, s.p., Visoko
7g, 4212 Visoko, za dobavo mesnih izdel-
kov,

6. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo, za dobavo zmrznjenih rib,

7. Pik As, Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržiču
41a, 4290 Tržič, za dobavo jajc,

8. Sipic, trgovina in proizvodnja, d.o.o.,
Koprska 94, 1000 Ljubljana, za dobavo sve-
že zelenjave in sadja,

9. Pik As, Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržiču
41a, 4290 Tržič, za dobavo zmrznjene ze-
lenjave,

10. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo, za dobavo konzervirane ze-
lenjave in sadja,

11. Mercator Gorenjska, d. d., Kidričeva
54, 4220 Škofja Loka, za dobavo sadnih
sokov in sirupa,

12. Mlinotest Peks, d.o.o., Kidričeva ce-
sta 53, 4220 Škofja Loka, za dobavo žit in
mlevskih izdelkov,

13. Žito, d.d., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana in Mlinotest Peks, d.o.o., Kidriče-
va cesta 53, 4220 Škofja Loka, za dobavo
testenin,

14. Mlinotest Peks, d.o.o., Kidričeva
cesta 53, 4220 Škofja Loka, za dobavo
kruha,

15. Mlinotest Peks, d.o.o., Kidričeva ce-
sta 53, 4220 Škofja Loka, za dobavo pe-
kovskega peciva,

16. Žito, d.d., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana, za dobavo keksov,

17. Mlinotest Peks, d.o.o., Kidričeva ce-
sta 53, 4220 Škofja Loka, za dobavo raz-
nega slaščičarskega peciva,

18. Mlinotest Peks, d.o.o., Kidričeva
cesta 53, 4220 Škofja Loka, za dobavo
burekov,

19. Don Don, d.o.o., Metlika, PO Stra-
žišče, Laze 16, 4001 Kranj, za dobavo ocvr-
tega kvašenega peciva,

20. Mlinotest Peks, d.o.o., Kidričeva
cesta 53, 4220 Škofja Loka, za dobavo
pizz,

21. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo, za dobavo čajev,

22. Žito, d.d., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana, za dobavo zamrznjenih polizdel-
kov – raznih,

23. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo, za dobavo ostalega pre-
hrambenega blaga.

7. Pogodbena vrednost: skupna vred-
nost ca. 27,500.000 SIT na leto.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 27.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja pod 5% nad razpisano vred-
nostjo, najnižja manj kot 5% pod razpisano.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni drugih informacij.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni bilo predhodnega razpisa.

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

Osnovna šola Cvetka Golarja
Škofja Loka

Št. 448/03 Ob-96659
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/522-27-64.

3. Datum izbire: 8. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup endoprotez in osteosintetske-
ga materiala po postopku s pogajanji za
naslednje sklope:

1. vijaki za transpedikularno fiksacijo pri
osteoporotičnih bolnikih;

2. ozka 4,5 mm LC-DCP plošča;
3. široka LC-DCP plošča;
4. žlebasta 1/3 plošča;
5. rekonstrukcijska plošča;
6. T podporna plošča;
7. L oporna plošča;
8. kortikalni vijaki 2.7. premera navoja;
9. kortikalni vijaki 3.5. premera navoja s

strmino 1,25;
10. kortikalni vijaki 4.5 premera navoja

s strmino 1,75;
11. spongiozni vijaki 4.0 premera navoja

po vsej dolžini;
12. kanulirani vijaki 7.0 premera navoja;
13. kanulirani vijak 7.3. premera navoja;
14. kanulirani vijak 3.5 premera navoja;
15. LCP (Locking Compression Plate).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: predmet pogajanj in merilo
za izbor je bila ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Metalka Zastopstva
Media, d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih izbranih sklopih (vse vrednosti so v
SIT/količino z vključenim DDV):
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1. sklop: 1,735.479,
2. sklop: 564.959,
3. sklop: 1,064.819,
4. sklop: 545.429,50,
5. sklop: 977.585,
6. sklop: 1,322.560,
7. sklop: 1,726.777,
8. sklop: 153.636,
9. sklop: 637.980,
10. sklop: 2,252.460,
11. sklop: 690.060,
12. sklop: 1,183.301,
13. sklop: 1,420.156,
14. sklop: 1,045.289,
15. sklop: 1,108.522.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: ena.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: po posameznih izbranih sklopih (vse
vrednosti so v SIT/količino z vključenim
DDV):

1. sklop: najvišja in najnižja 1,735.479,
2. sklop: najvišja in najnižja 564.959,
3. sklop: najvišja in najnižja 1,064.819,
4. sklop: najvišja in najnižja 545.429,50,
5. sklop: najvišja in najnižja 977.585,
6. sklop: najvišja in najnižja 1,322.560,
7. sklop: najvišja in najnižja 1,726.777,
8. sklop: najvišja in najnižja 153.636,
9. sklop: najvišja in najnižja 637.980,
10. sklop: najvišja in najnižja 2,252.460,
11. sklop: najvišja in najnižja 690.060,
12. sklop: najvišja in najnižja 1,183.301,
13. sklop: najvišja in najnižja 1,420.156,
14. sklop: najvišja in najnižja 1,045.289,
15. sklop: najvišja in najnižja 1,108.522.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je izvedel postopek s po-
gajanji po 1. točki drugega odstavka
20. člena ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Klinični center
Ljubljana

Ob-96662
1. Naročnik: Vrtec Trbovlje.
2. Naslov naročnika: 1420 Trbovlje, Ru-

darska c. 10/a, tel. 03/56-33-380, faks
03/56-33-387.

3. Datum izbire: dne 27. 5. 2003 in dne
10. 6. 2003.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: prehrambeni izdelki za obdobje 2 let,
Trbovlje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, kvaliteta izdelkov, pla-
čilni pogoji in posebne ugodnosti ponud-
nika, izbrani so bili ponudniki, ki so ponujali
nižjo ceno ob zagotovljeni kvaliteti in so nu-
dili boljše plačilne pogoje.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo dodeljeno naročilo:

I. skupina – sadje in zelenjava (sveže
in suho), vrednost 3,000.000 SIT: Mer-
cator, d.d., Ljubljana, Nurimedžit Misimi,
s.p., Trbovlje, Abdilčerim Misimi, s.p.,
Trbovlje;

II. skupina – jabolka, vrednost 330.000
SIT: Mercator, d.d., Ljubljana, Nurimedžit
Misimi, s.p., Trbovlje, Abdilčerim Misimi,
s.p., Trbovlje;

III. krompir, vrednost 550.000 SIT: Mer-
cator, d.d., Ljubljana, Nurimedžit Misimi,
s.p., Trbovlje, Abdilčerim Misimi, s.p., Tr-
bovlje;

IV. skupina – zamrznjena zelenjava, sa-
dje in drugi proizvodi, vrednost 1,000.000
SIT: Pekarna Pečjak, d.o.o., Škofljica, Mle-
karna Celeia, d.o.o., Petrovče, Brumec Ru-
čigaj, d.o.o., Mengeš;

V. skupina – kruh in pekovsko pecivo,
vrednost 2,000.000 SIT: Žito, d.d., Ljublja-
na, Klasje Celje, d.d., Celje, Don Don,
d.o.o., Metlika, Pekarska družba Savinjski
kruhek, d.o.o., Žalec;

VI. skupina – sveže meso in mesni izdel-
ki, vrednost 4,000.000 SIT: KZ Laško,
z.o.o., Laško, Litijska mesarija, d.d., Šmar-
tno, Jurmes Trgovina, d.o.o., Šentjur;

VII. skupina – perutnina in izdelki iz pe-
rutnine, vrednost 1,400.000 SIT: KZ La-
ško, z.o.o., Laško, Jurmes Trgovina, d.o.o.,
Šentjur;

VIII. skupina – zamrznjene ribe, vrednost
600.000 SIT: Mercator, d.d., Ljubljana,
Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče, Brumec
Ručigaj, d.o.o., Mengeš;

IX. skupina – mleko in mlečni izdelki, vre-
dnost 2,100.000 SIT: Mlekarna Celeia,
d.o.o., Petrovče, Agroind Vipava, d.d., Vipa-
va, Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana;

X. skupina – jajca, vrednost 250.000
SIT: KZ Laško, z.o.o., Laško, Jurmes Trgo-
vina, d.o.o., Šentjur;

XI. skupina – moka, mlevski izdelki, ka-
še, vrednost 700.000 SIT: Mercator, d.d.,
Ljubljana, Žito, d.d., Ljubljana;

XII. skupina – testenine in keksi, vre-
dnost 500.000 SIT: Žito, d.d., Ljubljana,
Pekarna Pečjak, d.o.o., Škofljica;

XIII. skupina – sokovi, sadne pijače, vo-
da, vrednost 1,000.000 SIT: Mercator, d.d.,
Ljubljana, Fructal, d.d., Ajdovščina;

XIV. skupina – konzervirano sadje in ze-
lenjava, vrednost 600.000 SIT: Mercator,
d.d., Ljubljana, Era, d.d., Velenje;

XV. skupina – čaji, vrednost 300.000
SIT: Mercator, d.d., Ljubljana, Droga, d.d.,
Portorož;

XVI. skupina – splošno prehrambeno
blago, vrednost 1,670.000 SIT: Mercator,
d.d., Ljubljana, Era, d.d., Velenje.

7. Pogodbena vrednost: v zneskih iz
6. točke po posameznih sklopih.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
I. skupina – sadje in zelenjava (sveže in

suho): 3,616.050 SIT; 2,530.000 SIT;
II. skupina – jabolka: 420.000 SIT;

325.500 SIT;
III. skupina – krompir: 585.900 SIT;

495.000 SIT;
IV. skupina – zamrznjena zelenjava,

sadje in drugi proizvodi: 1,542.519 SIT;
872.000 SIT;

V. skupina – kruh in pekovsko pecivo:
1,638.440 SIT; 1,501.572 SIT;

VI. skupina – sveže meso in mesni izdel-
ki: 4,012.000 SIT; 3,718.620 SIT;

VII. skupina – perutnina in izdelki iz pe-
rutnine: 2,224.040 SIT; 2,115.095 SIT;

VIII. skupina – zamrznjene ribe: 770.851
SIT; 507.129 SIT;

IX. skupina – mleko in mlečni izdelki:
2,308.267 SIT; 1,997.950 SIT;

X. skupina – jajca: 322.800 SIT;
226.800 SIT;

XI. skupina – moka, mlevski izdelki, ka-
še: 219.965 SIT; 176.003 SIT;

XII. skupina – testenine in keksi:
451.220 SIT; 427.419 SIT;

XIII. skupina – sokovi, sadne pijače, vo-
da: 1,034.895 SIT; 932.785 SIT;

XIV. skupina – konzervirano sadje in ze-
lenjava: 761.373.SIT; 580.315 SIT;

XV. skupina – čaji: 266.693 SIT;
259.676 SIT;

XVI. skupina – splošno prehrambeno
blago: 2,251.741 SIT; 2,091.980 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Vrtec Trbovlje

Št. 2/03 Ob-96663
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa

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

2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. Datum izbire: 4. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: I. osebna vozila, II. dostavno vozilo.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: merila: A. cena - 95 %, B.
plačilni pogoji - 5%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za I. in II. sklop: Štajer-
ski avto dom, d.o.o., Tržaška cesta 38,
2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: I. sklop:
15,910.784,70 SIT; II. sklop: 3,700.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: I. sklop: 17,150.000 SIT;
15,910.784,70 SIT; II. sklop: 4,099.000
SIT; 3,700.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 6. 2003.

Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor

Št. 371-02-4/03-0406 Ob-96722
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravo-

sodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

Ljubljana, faks 01/369-55-96.
3. Datum izbire: 28. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup lesenega pohištva izdelane-
ga po meri za potrebe sodišč.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: pri izboru najugodnejšega
ponudnika je strokovna komisija upošteva-
la, kot merilo za ocenitev ponudbe, eko-
nomsko najugodnejšo ponudbo.

Ekonomsko najugodnejša ponudba je
ponudba, ki ustreza naslednjima meriloma:

a) cena,
b) garancijski rok.
a) Cena 85%
Ceno je strokovna komisija ocenjevala

tako, da je najnižjo ponudbo ocenila s 100
točkami, nato pa vsako višjo ceno od najni-
žje po naslednji enačbi:

Tc=100-((Cv-Cmin)/Cmin)100
(Cv-višja cena, Cmin-najnižja cena)
V primeru, če bi bila ponudbena cena za

100% ali več višja od najnižje, bi bila oce-
njena z nič točkami.

b) Garancijski rok 15%
Strokovna komisija je ocenila najdaljši

garancijski rok (kot najdaljšo garancijo pri
točkovanju je upoštevala 48 mesečno ga-
rancijo) s 100 točkami, vsako ponudbo s
krajšim garancijskim rokom pa po naslednji
enačbi:

Tg=100-((Gn-Gk)/Gn)100
(Gn-najdaljša garancija, Gk-krajša garan-

cija)
Ponudnik je lahko ponudil daljšo garanci-

jo, vendar se je točkovala kot 48 mesečna.
Strokovna komisija je pri ocenjevanju

upoštevala navedeni točkovni sistem, s ko-
relacijskim faktorjem 0,85 za ceno in kore-
lacijskim faktorjem 0,15 za garancijski rok.

Komisija je za ocenjevanje upoštevala le
ponudbe, ki so predhodno izpolnjevale vse
razpisne pogoje.

Najcenejša ponudba ni nujno najugo-
dnejša. Najugodnejša ponudba je tista po-
nudba, ki je dosegla najboljši rezultat glede
na vsa opisana vrednotenja.

Najugodnejša ponudba je ponudba po-
nudnika Lesnina MG oprema d.d., ki je gle-
de na navedena merila dosegla največje šte-
vilo točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema
d.d.

7. Pogodbena vrednost: 17,249.520 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: 17,249.520 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,859.320 SIT, 17,249.520 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 19. 6. 2003.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 367/03 Ob-96727
1. Naročnik: Dom upokojencev Sežana.
2. Naslov naročnika: Ulica Ivana Turši-

ča 6, 6210 Sežana, tel. 05/731-17-00,
faks 05/731-17-01, e-mail domupokojen-
cev.sezana@siol.net.

3. Datum izbire: 13. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: Dom upokojencev Sežana, Ulica Ivana
Turšiča 6, 6210 Sežana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sveže meso: Mip d.d, Panovška 1,
Nova Gorica; pogodbena vrednost
3,954.133 SIT (najnižja ponudbena vre-
dnost 3,954.133 SIT, najvišja ponudbena
vrednost 4,379.792 SIT);

2. piščanci, purani in kunci: Pivka pe-
rutninarstvo d.d., Neverke 30, Košana; po-
godbena vrednost 933.513 SIT (najnižja po-
nudbena vrednost 933.513 SIT, najvišja po-
nudbena vrednost 999.154 SIT);

3. mesni izdelki: Mip d.d, Panovška 1,
Nova Gorica; pogodbena vrednost
1,051.904 SIT (najnižja ponudbena vre-
dnost 1,051.904 SIT, najvišja ponudbena
vrednost 1,076.135 SIT);

5. zamrznjene ribe: Ledo d.o.o., Brn-
čičeva 29, Ljubljana-Črnuče; pogodbena
vrednost 130.200 SIT (najnižja ponudbena
vrednost 130.200 SIT, najvišja ponudbena
vrednost 136.221 SIT);

6. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna
Celeia d.o.o., Arja vas 92, Petrovče;
pogodbena vrednost 1,794.600 SIT (naj-
nižja ponudbena vrednost 1,794.600 SIT,
najvišja ponudbena vrednost 4,141.390
SIT);

7. zelenjava in sadje: Mercator d.d.,
Slovenčeva 25, Ljubljana; pogodbena vre-
dnost 2,091.756 SIT (najnižja ponudbena
vrednost 2,091.756 SIT, najvišja ponudbe-
na vrednost 2,632.343 SIT);

8. zelenjava konzervirana: Ilirija trgo-
vina d.d., Vojkov drevored 28, Ilirska Bistri-
ca; pogodbena vrednost 212.922 SIT (naj-
nižja ponudbena vrednost 212.922 SIT, naj-
višja ponudbena vrednost 223.917 SIT);

9. zelenjava zamrznjena: Pekarna Pe-
čjak d.o.o., Dolenjska c. 442, Škofljica; po-
godbena vrednost 54.358 SIT (najnižja po-
nudbena vrednost 54.358 SIT, najvišja po-
nudbena vrednost 76.167 SIT);

10. krompir: Agrogorica d.d., Vrtojben-
ska 48, Šempeter; pogodbena vrednost
537.726 SIT (najnižja ponudbena vrednost
537.726 SIT, najvišja ponudbena vrednost
592.410 SIT);

11. jabolka: Mercator d.d., Slovenčeva
25, Ljubljana; pogodbena vrednost
366.730 SIT (najnižja ponudbena vrednost
366.730 SIT, najvišja ponudbena vrednost
592.410 SIT);

12. kruh in drobno pecivo: Pekarne
Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, Ajdovšči-
na; pogodbena vrednost 649.974 SIT (naj-
nižja ponudbena vrednost 649.974 SIT, naj-
višja ponudbena vrednost 792.503 SIT);

13. zamrznjeni izdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska c. 442, Škofljica; pogod-
bena vrednost 273.463 SIT (najnižja po-
nudbena vrednost 273.463 SIT, najvišja po-
nudbena vrednost 360.854 SIT);

14. jajčne testenine: Žito d.d., Šmar-
tinska 154, Ljubljana; pogodbena vrednost
274.717 SIT (najnižja ponudbena vrednost
274.717 SIT, najvišja ponudbena vrednost
365.996 SIT);

15. mlevski izdelki: Pekarne Mlinotest
d.o.o., Tovarniška 14, Ajdovščina; pogod-
bena vrednost 144.592 SIT (najnižja po-
nudbena vrednost 144.592 SIT, najvišja po-
nudbena vrednost 178.292 SIT);

16. olje in kis: Mercator d.d., Sloven-
čeva 25, Ljubljana; pogodbena vrednost
415.322 SIT (najnižja ponudbena vrednost
415.322 SIT, najvišja ponudbena vrednost
447.791 SIT);

17. ostalo prehrambeno blago: Mer-
cator d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana;
pogodbena vrednost 1,839.597 SIT (naj-
nižja ponudbena vrednost 1,839.597 SIT,
najvišja ponudbena vrednost 2,296.196
SIT).

7. Pogodbena vrednost: navedeno v
6. točki.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 42 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: navedeno v 6. točki.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 82 z dne 19. 10. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 6. 2003.

Dom upokojencev Sežana

Ob-96728
1. Naročnik: Dom starejših občanov

Kamnik.
2. Naslov naročnika: Neveljska pot 26,

1240 Kamnik, tel. 01/839-15-10, telefaks
01/83-91-326.

3. Datum izbire: 23. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago po skupinah:
1. meso in izdelki,
2. perutnina in perutninski izdelki,
3. instant proizvodi,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. kruh in žitni izdelki,
6. mlevski izdelki,
7. močnati polizdelki,
8. zelenjava 1,
9. zelenjava 2,
10. krompir,
11. sadje 1,
12. sadje 2,
13. jajca,
14. zmrznjena zelenjava, ribe,
15. splošno prehrambeno blago,
16. zmrznjene testenine.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena po sklopu.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
1. meso in mesni izdelki: Mesarija Gre-

gorc, Franc Gregorc s.p., Golniška cesta
102, Kranj,

2. perutnina in perutninski izdelki: Pe-
rutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, Ptuj,

3. instant proizvodi: Poslovni sistemi
Mercator d.d., Sektor za eksterno trgovino,
Slovenčeva 25, Ljubljana,

4. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Ce-
leia mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja vas
92, Petrovče,

5. kruh in žitni izdelki: Žito d.d., Šmar-
tinska cesta 154, Ljubljana,

6. mlevski izdelki: Žito d.d., Šmartinska
cesta 154, Ljubljana,

7. močnati polizdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škofljica,
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8. zelenjava 1: Poslovni sistemi Merca-
tor d.d., Sektor za eksterno trgovino, Slo-
venčeva 25, Ljubljana, Živila Kranj, trgovina
in gostinstvo d.d., Cesta na Okroglo 3, Na-
klo, Marija Dimc, Ocvirkova 66, Črnuče,

9. zelenjava 2: Poslovni sistemi Merca-
tor d.d., Sektor za eksterno trgovino, Slo-
venčeva 25, Ljubljana, Živila Kranj, trgovina
in gostinstvo d.d., Cesta na Okroglo 3,
Naklo,

10. krompir: Poslovni sistemi Mercator
d.d., Sektor za eksterno trgovino, Sloven-
čeva 25, Ljubljana, Živila Kranj, trgovina in
gostinstvo d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo,
Kmetijska zadruga z.o.o. Domžale, Zg. Jar-
še, Industrijska c. 15, Radomlje,

11. sadje 1: Poslovni sistemi Mercator
d.d., Sektor za eksterno trgovino, Sloven-
čeva 25, Ljubljana, Živila Kranj, trgovina in
gostinstvo d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo,

12. sadje 2: Poslovni sistemi Mercator
d.d., Sektor za eksterno trgovino, Sloven-
čeva 25, Ljubljana, Živila Kranj, trgovina in
gostinstvo d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo,

13. jajca: Jata Emona d.d., Agrokombi-
natska 84, Ljubljana,

14. zmrznjena zelenjava, ribe: Bru-
mec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, Men-
geš,

15. splošno prehrambeno blago: Vele tr-
govska družba d.d., Ljubljanska 64, Dom-
žale,

16. zmrznjene testenine: Pekarna Pe-
čjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škofljica.

7. Pogodbena vrednost:
1. meso in mesni izdelki: 10,375.550

SIT,
2. perutnina in perutninski izdelki:

3,396.904 SIT,
3. instant proizvodi: 1,665.245 SIT,
4. mleko in mlečni izdelki: 4,281.937

SIT,
5. kruh in žitni izdelki: 2,556.685 SIT,
6. mlevski izdelki: 357.520 SIT,
7. močnati polizdelki: 277.044 SIT,
8. zelenjava 1: 1,748.200 SIT,

1,453.791 SIT, 1,467.500 SIT,
9. zelenjava 2: 1,077.650 SIT, 959.465

SIT,
10. krompir: 900.000 SIT, 781.200 SIT,

781.200 SIT,
11. sadje 1: 3,296.015 SIT, 3,234.000

SIT,
12. sadje 2: 699.500 SIT, 475.772 SIT,
13. jajca: 680.000 SIT,
14. zmrznjena zelenjava, ribe: 875.367

SIT,
15. splošno prehrambeno blago:

9,292.006 SIT,
16. zmrznjene testenine: 240.327 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. meso in mesni izdelki: 10,396.480

SIT, 10,375.550 SIT,
2. perutnina in perutninski izdelki:

4,175.750 SIT, 3,396.904 SIT,
3. instant proizvodi: 1,916.288 SIT,

1,665.244 SIT,
4. mleko in mlečni izdelki: 4,998.870

SIT, 4,281.936 SIT,
5. kruh in žitni izdelki: 3,366.767 SIT,

2,556.685 SIT,

6. mlevski izdelki: 595.529 SIT,
357.520 SIT,

7. močnati polizdelki: 438.584 SIT,
277.004 SIT,

8. zelenjava 1: 1,748.200 SIT,
1,453.791 SIT,

9. zelenjava 2: 1,077.650 SIT, 959.465
SIT,

10. krompir: 900.000 SIT, 781.200 SIT,
11. sadje 1: 3,234.000 SIT, 3,296.015

SIT,
12. sadje 2: 699.500 SIT, 475.772 SIT,
13. jajca: 954.800 SIT, 680.000 SIT,
14. zmrznjena zelenjava, ribe:

1,473.593 SIT, 875.367 SIT,
15. splošno prehrambeno blago:

17,136.438 SIT, 9,292.006 SIT,
16. zmrznjene testenine: 258.513 SIT,

240.327 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 23 z dne 30. 3. 2001, Ob-45781.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Dom starejših občanov Kamnik

Št. 419/03 Ob-96734
1. Naročnik: KSP Hrastnik, d.d.
2. Naslov naročnika: Cesta 3. julija 7,

1430 Hrastnik, faks 03/56-44-000,
e-mail: ksp.hrastnik@siol.net, 56-42-310.

3. Datum izbire: 12. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: smetarsko vozilo za komunalne od-
padke z nadgradnjo 10 m3 z mehani-
zmom za praznjenje posod prostornine
120-1.100 l; količina: 1; Cesta 3. julija 7,
Hrastnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok plači-
la, dobavni rok; najvišje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Just, d.o.o., Brnčiče-
va 13, Ljubljana - Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 28,668.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,668.000 SIT, 24,788.508 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 17. 6. 2003.
KSP Hrastnik, d.d.

Št. 1 Ob-96754
1. Naročnik: Osnovna šola Orehek

Kranj.
2. Naslov naročnika: Zasavska cesta

53c, 4000 Kranj, tel. 04/20-19-500, faks
04/20-19-520.

3. Datum izbire: 2. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeni artikli za potrebe šol-
ske kuhinje; kraj dobave: Osnovna šola

Orehek Kranj, Zasavska cesta 53c, 4000
Kranj in Podružnica Mavčiče.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 50 točk, celovitost
ponudbe 20 točk, boljši plačilni pogoji -
plačilo nad 30 dni 10 točk, dodatne ugo-
dnosti 10 točk in reference 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. za skupino mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63,
1000 Ljubljana;

2. za skupino meso in mesni izdelki ter
jajca: Mesarstvo Čadež, Čadež Anton, s.p.,
Visoko 7g, 4212 Visoko;

3. za skupino zamrznjene ribe in ribje
konzerve: Brumec – Ručigaj, d.o.o., Teste-
nova 55, 1234 Mengeš;

4. za skupino kruh in pekovski izdelki:
a) za podskupino kruh in drobno pekov-

sko pecivo: Žito Gorenjka. d.d., Rožna do-
lina 8, 4248 Lesce,

b) za podskupino slaščičarsko pecivo:
Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c. 442,
Škofljica,

c) za podskupino pizze: Don Don,
d.o.o., Metlika, Laze 16, 4001 Kranj;

5. za skupino sadje in zelenjava:
a) za podskupino sveže sadje in zelenja-

va: Vinojug Šenčur, d.o.o., Kranjska 1,
4208 Šenčur,

b) za podskupino jabolka: Vinag Ma-
ribor,

c) za podskupino krompir: SIPIC, trgovi-
na in proizvodnja, d.o.o., Koprska 94, 1000
Ljubljana,

d) za podskupino zamrznjena zelenjava
Brumec – Ručigaj, d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš,

e) za podskupino konzervirana zelenja-
va: Vinojug Šenčur, d.o.o., Kranjska 1,
4208 Šenčur;

6. za skupino sokovi, sirupi, kompoti in
izdlki s sadjem:

a) za podskupino kompoti: Vinojug Šen-
čur, d.o.o., Kranjska 1, 4208 Šenčur,

b) za podskupino sadni sirupi: Fructal,
d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,

c) za podskupino sadni sirupi – veliki:
Nektar & Natura, d.o.o., Brnčičeva 3, 1231
Ljubljana;

7. za skupino mlevski in drugi žitni iz-
delki:

a) za podskupino mlevski izdelki: Mer-
cator Gorenjska, d.d., Kidričeva c. 54,
4220 Škofja Loka,

b) za podskupino testenine, zamrznjeni
polizdelki iz moke in keksi: Pekarna Pe-
čjak, d.o.o., Dolenjska c. 442, Škofljica;

8. za skupino ostalo prehrambeno
blago:

a) za podskupino ostalo prehransko bla-
go: Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo,

b) za podskupino čokoladni mlečni na-
maz: Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo.

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih skupinah artiklov.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ni presegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni bilo predhodnega razpisa.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 6. 2003.

Osnovna šola Orehek Kranj

Ob-96756
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 15. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: stikalne
naprave; 2110 kos; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila: upošte-
vana so bila vsa merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, ki so bila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop D: Tehmar d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 10,258.000

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 13,379.500 SIT; 10,172.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 6. 2003.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.,

Maribor

Ob-96757
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 15. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: stikalne
naprave; 110 kos; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila: upošte-
vana so bila vsa merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, ki so bila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop C: Tehmar d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 6,490.000

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 6,831.525 SIT; 6,490.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega
razpisa: /

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

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.,
Maribor

Ob-96758
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 15. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: stikalne
naprave; 47 kos; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila: upošte-
vana so bila vsa merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, ki so bila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop B: Tehmar d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 5,828.000

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 7,267.510 SIT; 5,828.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega

razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 6. 2003.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.,

Maribor

Ob-96759
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 15. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: stikalne
naprave; 77 kos; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila: upošte-
vana so bila vsa merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, ki so bila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop A: Eltima d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 48,770.662

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 49,135.580 SIT; 48,770.662 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega

razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 6. 2003.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.,

Maribor

Ob-96760
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 25. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave, ki ga je potrebno dobaviti: celice
20 kV za stikališče 20 kV RTP Dobrava;
na objekt naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila: upošte-
vana so bila vsa merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, ki so bila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: C & G d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 46,696.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 46,696.000 SIT; 46,696.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega

razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 6. 2003.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.,

Maribor

Ob-96761
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 25. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: oprema
zaščite in vodenja za stikališče 20 kV
RTP Dobrava; na objekt naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila: upošte-
vana so bila vsa merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, ki so bila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava d.o.o.,
Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 13,331.980 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 16,302.734,80 SIT; 13,331.980
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega
razpisa: /

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

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.,
Maribor

Ob-96762
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 15. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: vijačni ma-
terial; 50600 kg; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila: upošte-
vana so bila vsa merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, ki so bila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop B: Tehmar d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 6,460.500

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 6,804.800 SIT; 6,460.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega

razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 6. 2003.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.,

Maribor

Ob-96763
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 15. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: vijačni ma-
terial; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila: upošte-
vana so bila vsa merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, ki so bila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop A: Mini Tehno d.o.o., Jakobski
dol.

7. Pogodbena vrednost: 9,373.732
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 10,127.411,40 SIT; 9,284.139,50
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega
razpisa: /

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

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.,
Maribor

Ob-96764
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 15. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: varovalke;
16110 kos; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila: upošte-
vana so bila vsa merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, ki so bila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava d.o.o.,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 25,858.690
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 25,957.840 SIT; 13,973.437 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega

razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 6. 2003.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.,

Maribor

Ob-96765
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 15. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: transfor-

matorske postaje; 13 kos; dobava na
skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila: upošte-
vana so bila vsa merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, ki so bila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop C: Elektronabava d.o.o., Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 20,881.420
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 21,299.048 SIT; 20,881.420 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega

razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 6. 2003.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.,

Maribor

Ob-96766
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 15. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: transfor-
matorske postaje; 4 kos; dobava na skla-
dišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila: upošte-
vana so bila vsa merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, ki so bila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop B: C & G d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,814.250

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 11,138.676 SIT; 10,814.250 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega

razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 6. 2003.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.,

Maribor

Ob-96767
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
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energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 15. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: transfor-
matorske postaje; 9 kos; dobava na skla-
dišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila: upošte-
vana so bila vsa merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, ki so bila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop A: C & G d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 14,566.650

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 15,003.646 SIT; 14,566.650 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega

razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 6. 2003.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.,

Maribor

Ob-96768
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno pod-

jetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 25. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: oprema
zaščite in vodenja za stikališče 20 kV
RTP Ptuj; na objekt naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila: upošte-
vana so bila vsa merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, ki so bila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava d.o.o.,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 44,776.736
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 58,160.642,69 SIT; 44,776.736
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega
razpisa: /

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

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.,
Maribor

Ob-96769
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/22-00-107, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 16. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: leseni dro-
govi; 340 kos; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila: upošte-
vana so bila vsa merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, ki so bila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop A: Tehmar d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 16,148.680 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 16,150.000 SIT; 15,123.330 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega

razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 6. 2003.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.,

Maribor

Ob-96770
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/22-00-107, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 16. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: leseni dro-
govi; 880 kos; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila: upošte-
vana so bila vsa merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, ki so bila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop B: SES d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 25,033.820

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 27,062.920 SIT; 15,969.965 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega

razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 6. 2003.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.,

Maribor

Ob-96771
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije
d.d.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 16. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: leseni dro-
govi; 9080 kos; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila: upošte-
vana so bila vsa merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, ki so bila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop C: Elektronabava d.o.o., Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 98,835.500
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 101,468.700 SIT; 98,835.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega

razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 6. 2003.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.,

Maribor

Ob-96772
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije
d.d.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 23. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: osebna za-
ščitna sredstva; dobava na skladišče na-
ročnika.

5. Merila za dodelitev naročila: upošte-
vana so bila vsa merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, ki so bila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop A: Zavas d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 33,244.258

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 33,928.171 SIT; 20,590.556 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega

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

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.,
Maribor

Ob-96773
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 23. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: osebna za-
ščitna sredstva; dobava na skladišče na-
ročnika.

5. Merila za dodelitev naročila: upošte-
vana so bila vsa merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, ki so bila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop B: Stik d.o.o., Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 21,644.695

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 24,575.432 SIT; 21,644.695 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega

razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 6. 2003.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.,

Maribor

Št. 13/2003 Ob-96774
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 22. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: IMX magnetoskopi in kamkorderji;
sklop A: snemalni kompleti formata IMX
s priborom; sklop B: objektivi s pribo-
rom; sklop C: stativi in nakamerna luč s
priborom, sklop D: magnetoskopi forma-
ta IMX.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomska cena - 100 točk
za sklop D, 90 točk za sklop A, B, 70 točk
za sklop C, tehnična ustreznost za sklop C -
30 točk, za sklop A, B - 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop B: Audio Video
Consulting GmbH, Salzburg, Avstrija.

7. Pogodbena vrednost: EUR 20.241
CIP Ljubljana.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: EUR 62.400 - EUR 25.002.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: za sklope A, C in D naročnik ni dobil
dveh pravilnih ponudb. Ponudbo ponudnika
AVC pri sklopu B je naročnik zmanjšal za
vrednost motornega pogona.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 27 z dne 14. 3. 2003.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 6. 2003.

Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod

Št. 15 Ob-96792
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 22. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: I. sklop zabojniki: 235 zabojnikov za
prevoz paketov, vreč in pismarnic, II.
sklop 67 vozičkov za notranji transport.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: cena 70%, ocena komisije 30%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za prvi sklop Tokam
d.o.o., Sp. Ščavnica 74a, 9250 Gornja
Radgona, za drugi sklop izbor ni opravljen,
naročnik ni prejel dveh pravilnih ponudb.

7. Pogodbena vrednost: 27,970.000
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: za I. sklop: 37,500.000 SIT brez
DDV, 27,970.000 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 6. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 22 Ob-96794
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 8. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava, montaža in zagon 183 kli-
ma naprav.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja vrednost za posa-
mezno vrsto klima naprav po PE.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektroklima Stagoj, Si-
mon Stagoj s.p., Višnja vas 14b, 3212 Voj-
nik, za naprave: hladilne moči 5,3 kW po
237.284 SIT brez DDV za kos, hladilne mo-
či 5,3 kW (toplotna črpalka) po 237.284
SIT brez DDV za kos in hladilni agregat
25 kW hladilne moči v vrednosti 2,640.000
SIT brez DDV; Gorenje GTI, d.o.o., Parti-
zanska 12, 3320 Velenje, za naprave: hla-
dilne moči 2,5 kW po 170.567 SIT brez
DDV, hladilne moči 4,1 kW po 206.412 SIT
brez DDV, hladilne moči 6,7 kW po
258.065 SIT brez DDV, hladilne moči
8,3 kW po 413.243 SIT brez DDV; Sortima
d.o.o., Koroška cesta 118, 2000 Maribor,

za naprave: hladilne moči 3,4 kW po
206.780 SIT brez DDV in hladilne moči
7,0 kW po 328.730 SIT brez DDV.

7. Pogodbena vrednost: Elektroklima
Stagoj, Simon Stagoj s.p., 7,622.964 SIT
brez DDV; Gorenje GTI, d.o.o., 21,572.697
SIT brez DDV; Sortima d.o.o., 11,203.240
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: moč naprave: brez DDV – 2,5 kW:
244.330 SIT/170.567 SIT; – 3,4 kW:
268.214 SIT/206.780 SIT: – 4,1 kW:
294.930 SIT/206.412 SIT; – 5,3 kW:
369.488 SIT/237.284 SIT: – 5,3 kWTČ:
357.742,69 SIT/237.284 SIT; – 6,7 kW:
458.040 SIT/258.065 SIT; – 8,3 kW:
622.150 SIT/413.243 SIT; 7,0 kW:
522.319 SIT/328.730 SIT; hladilni agregat
3,249.830 SIT/2,640.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 6. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 26 Ob-96795
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 14. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: pisarniški, čistilni in potrošni ma-
terial.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja vrednost ponudbe.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mladinska Knjiga Biro-
oprema, d.d., Dunajska 121, 1000 Ljublja-
na.

7. Pogodbena vrednost: 62,410.385,76
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 71,796.567,96 SIT brez DDV,
62,410.385,76 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 27 z dne 13. 4. 2001, Ob-4677.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 6. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 46 Ob-96797
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 26. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 25000 kosov male pismarnice (pla-
stični zaboji), 8700 kosov pregrad za
male pismarnice in 2900 kosov pokro-
vov za male pismarnice.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 80 točk cena za pismarnice
in 20 točk cena za orodje.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Tehnos d.o.o., Cesta
ob železnici 1, 3310 Žalec.

7. Pogodbena vrednost: 32,259.800
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 33,834.000 SIT brez DDV;
29,923.887 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 6. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 09/39/03 Ob-96842
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.

3. Datum izbire: 4. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava vodnikov za DV Cirkovce-Ki-
dričevo I.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral postopek
oddaje naročila brez predhodne objave
(3. točka 110. člena ZJN-1).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektrotehna Elex in-
ternational trade, d.o.o., Dunajska 21, Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 18,990.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 20. 6. 2003.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Št. 43 Ob-96868
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-02-305, tele-
faks 02/449-23-79.

3. Datum izbire: 23. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: polietilenska folija, 90.000 kg, kraj
dobave: PE PLC Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: OZ Unitehna z.o.o.,
Baragov trg 6, 8210 Trebnje.

7. Pogodbena vrednost: 19,980.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 21,600.000 SIT, 19,980.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 20. 6. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 42 Ob-96869
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-02-305, tele-
faks 02/449-23-79.

3. Datum izbire: 23. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška strojna oprema 2, in si-
cer: 1. sklop: računalniška enota A – 50 ko-
sov tanki klient, računalniška enota B –
15 kosov delovnih postaj, kraj dobave: Poš-
ta Slovenije d.o.o., uprava družbe, uprave
PE in PE PLC.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša po-
nudba po sklopih, in sicer: sklop 1: cena
85%, strokovnost 10%, tehnične in
funkcionalne lastnosti 5%, sklop 2: cena
90%, tehnične in funkcionalne lastnosti 10%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop 1: SRC.SI
d.o.o., Tržaška cesta 116, 1001 Ljubljana,
sklop 2: Lancom d.o.o., Tržaška cesta 63,
2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: sklop 1:
11,298.500 SIT, sklop 2: 4,057.500 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: sklop 1: 11,468.000 SIT,
11,298.500 SIT, sklop 2: 4,106.100,
4,057.500 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 6. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 403-49/2003 Ob-96891
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,

5270 Ajdovščina, tel. 05/365-91-10, faks
05/365-91-33, obcina@ajdovscina.si.

3. Datum izbire: 8. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava opreme za telovadnico pri
Osnovni šoli Col.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, reference
na enakih ali podobnih objektih.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Boza d.o.o., Bevkov
trg 6, 5000 Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 11,629.536
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46,382.635,20 SIT, 41,898.036 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 23. 6. 2003.
Občina Ajdovščina

Št. 834/03 Ob-96905
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-80, faks
01/534-66-75, e-mail: m.podkriz-
nik@zord.org.

3. Datum izbire: 9. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: menjava 9,400.000 litrov kurilnega
olja - ekstra lahko.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska
ul. 106, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 59 z dne 5. 7. 2002, Ob-73306.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 6. 2003.

Zavod Republike Slovenije za
obvezne rezerve nafte

in njenih derivatov

Št. 27/03 Ob-96917
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 20. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: plinsko olje D2, objekt naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
1. komercialni popust do 97 točk,
2. plačilni rok do 3 točke;
naročilo ja bilo oddano ponudniku, ki je

prejel največje število točk po zgoraj nave-
denih merilih.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska
cesta 50, 1527 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 16,800.420
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,931.200 SIT, 16,800.420 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 61-62 / 27. 6. 2003 / Stran 3663

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 6. 2003.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 116/03 Ob-96956
1. Naročnik: Institut informacijskih zna-

nosti (IZUM).
2. Naslov naročnika: Prešernova 17,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 28. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj

dobave: 1.) 1 kos računalniški strežnik,
ki podpira operacijske sisteme
OpenVMS, Unix (Alpha Server DS25 ali
podoben); 2.) 1 kos diskovno SAN polje
z 28 kosi diskov FC72GB 15k obratov
(za RAID 5 in RAID 1), 2Gb/s vmesniki
FC, stikali, nadzornim sistemom in mož-
nostjo povezave računalnikov z opera-
cijskimi sistemi OpenVMS, Unix in Win-
dows; 3.) 8 kosov vmesnikov FC za po-
vezavo na obstoječe računalnike Alpha
Server ES45, DS20E in DS20; 4.) 2 ko-
sa tračne enote SDLT 160/320 GB (zu-
nanje) z mrežnim usmerjevalnikom za

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Ob-96648
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Ko-

munalna direkcija in Energetika Celje, j.p.,
d.o.o.

2. Naslov naročnika: Mestna občina
Celje, Prešernova 27, 3000 Celje, Energe-
tika Celje, j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000
Celje.

3. Datum izbire: 20. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja plinovoda Te-
harje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, reference.
Izbrani ponudnik je dosegel večje število točk
glede na opredeljeni merili in kriterije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ceste-kanalizacija Celje,
d.d. Celje.

7. Pogodbena vrednost: 27,794.808
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32,282.844 SIT, 27,794.808 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 6. 2003.

Ministrstvo za kulturo
Uprava RS za kulturno dediščino

Št. 351-06-28/02-0402 Ob-96660
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravo-

sodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 3. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: adaptacija podstrešja
Okrožnega sodišča v Mariboru.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najugodnejša ponudba je
tista ponudba, ki ustreza naslednjim meri-
lom: cena 90%, splošni garanjcijski rok za
skrite napake 5% in garancijski rok glede
morebitnih napak v izvedbi gradnje 5%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbeništvo Božičnik,
Stanko Božičnik, s.p., Opekarniška cesta
1, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 107,462.064
SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 84,574.929,60 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 136,088.380,14 SIT, 107,462.064 SIT
z vključenim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omenjenega postopka: /

13. Števika objave predhodnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 11 z dne 31. 1. 2003.

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

Ministrstvo za pravosodje

Št. 351-06-27/02-0402 Ob-96661
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravo-

sodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 2. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: nadzidava Okrožnega
sodišča v Slovenj Gradcu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najugodnejša ponudba je ti-
sta ponudba, ki ustreza naslednjim meri-
lom: cena 90%, splošni garanjcijski rok za
skrite napake 5% in garancijski rok glede
morebitnih napak v izvedbi gradnje 5%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Adaptacije vzdrževa-
nje, d.o.o., Ribičičeva ulica 21, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost:
219,448.970,72 SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 41,788.491,82 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 234,303.187 SIT, 219,448.970,72 SIT
z vključenim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omenjenega postopka: /

tračne enote; 5.) 2 kosa računalniških
strežnikov, ki podpirata operacijske si-
steme OpenVMS, Unix (Alpha Server
DS10 ali podoben); 6.) 1 kos strežnik,
ki podpira operacijski sistem Windows.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: cena, tehnične zahteve,
reference in kadri.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ECS d.o.o., Motnica
7, 1236 Trzin, tel. 01/588-71-00.

7. Pogodbena vrednost: 50,000.000
SIT (brez DDV).

Datum odposlanja zahteve za objavo:
18. 4. 2003.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 73,292.970,47 SIT (DDV je vklju-
čen), 62,320.609,10 SIT (DDV je vključen).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 6. 2003.

IZUM, Maribor

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 6. 2003.

Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija,

Energetika Celje, j.p., d.o.o.

Št. 40101-4/2003 Ob-96658
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.

2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/251-32-67; faks
01/425-54-71.

3. Datum izbire: 22. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: menjava ostrešja in kri-
tine na gradu Pišece pri Brežicah.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: tehnični del ponudbe 30%,
finačni del ponudbe 70%. Izbran je bil
ponudnik, ki je dosegel najvišje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SL – inženiring Boršt
d.o.o., Boršt 12b, 8263 Cerklje ob Krki.

7. Pogodbena vrednost: 25,395.292,42
SIT (z vključenim DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,273.022 SIT, 21,339.536 SIT (z
vključenim DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /
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13. Števika objave predhodnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 11 z dne 31. 1. 2003.

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

Ministrstvo za pravosodje

Št. 555/03 Ob-96749
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Žalec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nade Cilenšek 5,

3310 Žalec.
3. Datum izbire: 12. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija kanaliza-
cije Žalec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena – 70% (maksimalno
70 točk),

– reference – 20% (maksimalno 20
točk),

– strokovna usposobljenost ponudnika,
roki – 10% (maksimalno 10 točk). Naj-
ugodnejša je bila ponudba, ki je po zgoraj
navedenih merilih prejela najvišje števi-
lo točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CE-KA Celje d.d., Lava
9, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 17,522.476,42
SIT (z vključenim DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 3 prejete po-
nudbe (vse so bile pravilne).

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 21,298.936,89 SIT (z vključenim DDV),
17,522.476,42 SIT (z vključenim DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 6. 2003.

Javno komunalno podjetje
Žalec, d.o.o.

Št. 110-1/03 Ob-96885
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 4. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova voziščne kon-
strukcije na avtocesti A1, odsek 0036
Fram–Slovenska Bistrica od km 4,450
do km 7,500.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za dodelitev je bila
najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogo-
jev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: NGR d.d., Lavričeva 3,
2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 172,108.914
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 138,849.498 SIT in 176,833.521,60
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudba ponudnika z najnižjo po-
nudbeno ceno ni bila izbrana, ker je bila
nepravilna.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 6. 2003.

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

Ob-96894
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: CKŽ 14, 8270

Krško, faks 07/49-22-221, tel.
07/49-81-100.

3. Datum izbire: 5. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija temeljev, verti-
kalnih in horizontalnih nosilnih elemen-
tov ter sanacija strehe na objektu Valva-
sorjeva hiša (EŠD 306).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izvajalec je bil izbran na pod-
lagi izvedenega postopka s pogajanji brez
predhodne objave, merilo najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SL-inženiring Boršt
d.o.o., Boršt 12b, 8263 Cerklje ob Krki.

7. Pogodbena vrednost: 66,667.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 83,417.893,98 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je dvakrat poizkušal izbrati
izvajalca po odprtem postopku vendar neu-
spešno, zato je izvedel postopek s pogaja-
nji brez predhodne objave. Naročnik in iz-
vajalec sta sporazumno zmanjšala obseg
del iz popisa, zato je pogodbena vrednost
nižja od ponudbene.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 6. 2003.

Občina Krško

Št. 61/03 Ob-96897
1. Naročnik: Župnijski urad Piran.
2. Naslov naročnika: Ulica IX. korpu-

sa 25, 6330 Piran.
3. Datum izbire: 27. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: celovita obnova cerkve
sv. Jurija v Piranu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najugodnejša ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Grating M d.o.o., Cesta
na brdo 49, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 103,872.040
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 52,312.848 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 132,626.181 SIT, 94,631.539 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. junij 2003.

Župnijski urad Piran

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Ob-96672
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šolska cesta 34,

2382 Mislinja.
3. Datum izbire: 25.4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozi šolo-

obveznih otrok v Občini Mislinja za ob-
dobje od vključno 1. 6. 2003 do 30. 6.
2006.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev javnega
naročila:

– cena: 65 točk,
– reference in celovitost ponudbe:

15 točk,
– kakovost ponujene storitve: 10 točk,
– zavarovanje otrok : 5 točk,
– plačilni pogoji: 5 točk.
Izbrani ponudnik je dosegel največje šte-

vilo točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Izletnik Celje, d.d., Pro-
metno, gostinsko in turistično podjetje,
Aškerčeva 20, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 142.300,50
SIT.

8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 178.245 SIT in 142.300,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omenjenega postopka: /
13. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 19. 6. 2003.
Občina Mislinja

Št. 07/2003 Ob-96726
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,

1420 Trbovlje, faks 03/55-51-232, tel.
03/56-51-200.

3. Datum izbire: 13. 5. 2003.
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4. Vrsta in obseg storitev: izvedba
remonta na mlinih KSG 90.60 kotla OP
380b za leto 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena s plačilnimi pogoji in
popusti – do 90 točk,

– izvajanje podobnih del na večjih ter-
moenergetskih objektih – do 10 točk.

Ponudba izbranega ponudnika je cenov-
no najugodnejša in po razpisanih merilih do-
sega maksimalno število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Himomontaža d.o.o., Ču-
farjeva 5, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 13,992.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,013.200 SIT, 13,992.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 19. 6. 2003.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Št. 1/2003 Ob-96845
1. Naročnik: Živilska šola Maribor.
2. Naslov naročnika: Živilska šola Mari-

bor, Park mladih 3, 2000 Maribor, tel.
02/331-34-32, faks 02/331-30-48.

3. Datum izbire: 9. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve

čiščenja prostorov.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ugodna končna cena – do
35 točk, spreminjanje cene – do 10 točk,
plačilni pogoji – do 5 točk. Izbran je po-
nudnik, ki je dosegel skupno največje šte-
vilo točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Hernaus, d.o.o., Kopali-
ška 2, Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 11,718.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,120.000 SIT, 11,718.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 20. 6. 2003.
Živilska šola Maribor

Št. 022-232/2003-81 Ob-97029
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano.
2. Naslov naročnika: Dunajska 56, 58,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-90-27, faks
01/478-90-13.

3. Datum izbire: 13. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: poskusno

posipanje točonosnih oblakov v času od

podpisa pogodbe nad delom Severo-
vzhodne Slovenije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na podlagi 2. točke 20. čle-
na Zakona o javnih naročilih je izvajalec ob-
jektivno edini ustrezno opremljen in ima do-
volj strokovno usposobljenih kadrov za izva-
janje naročene storitve.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Letalski center Mari-
bor, Ljubljanska ul. 4, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 16,630.000
SIT z vključenim 20% DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izvajalec predvido-
ma nima podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: prejeli smo
samo ponudbo izbranega izvajalca.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: vrednost ponudbe v širšem obsegu in
za daljše obdobje je bila 78,796.824 SIT z
vključenim 20% DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omenjenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 6. 2003.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Javna naročila
male vrednosti

Št. 320-15/03 Ob-96852

Javni razpis
za zbiranje ponudb geodetskih storitev

za Občino Brezovica
Naročnik: Občina Brezovica, Tržaška

390, 1351 Brezovica.
Podlaga: Zakon o javnih naročilih (Ur. l.

RS, št. 39/00 in 102/00) ter Pravilnik o
oddaji javnih naročil male vrednosti (Ur. l.
RS, št. 23/01).

Predmet ponudbe: Občina Brezovica želi
preko javnega naročila – javnega razpisa
zbrati ponudbe za izbiro izvajalca geodet-
skih storitev za Občino Brezovica.

Predmet javnega naročila: izvedba vseh
geodetskih del oziroma izdelava geodetske-
ga elaborata.

Geodetska dela:
– ureditev mej parcele,
– parcelacije,
– geodetski posnetki,
– priprava predlogov za vpis v zemljiško

knjigo,
– izmere občinskih cest.
Vrednost ponudbe: okvirna vrednost raz-

pisanih del znaša 2,000.000 SIT letno.
Obseg dela je odvisen od razpoložljivih

sredstev v proračunu Občine Brezovica in
potreb po urejanju zemljiškoknjižnih zadev.

Naročnik si pridržuje pravico spremem-
be tako dinamike izvajanja kot skupne vred-
nosti razpisanih del. Izvajalec v tem primeru
ni upravičen do odškodninskega zahtevka.

Vsebina ponudbe

Ponudnik v ponudbi poda cene za po-
samezne geodetske storitve in morebitna
odstopanja – popusti oziroma višja cena
glede na nujnost primera. Vse cene so z
DDV.

Odstopanja in dela, ki niso zajeta v po-
nudbi, se dogovori pred izvedbo. V kolikor
se za izredna dela naročnik in izvajalec ne
moreta sporazumeti o ceni, lahko naročnik
pozove drugega izvajalca k izvedbi teh del.

Račun izvajalec izstavi po zaključku po-
samezne naloge oziroma dela.

V ponudbi navedite še naslednje:
1. rok izdelave posamezne storitve,
2. veljavnost ponudbene cene,
3. možnosti kreditiranja oziroma minimal-

ni zahtevani rok plačila,
4. dokazila o registraciji podjetja za prej

navedena dela,
5. reference za opravljanje navedenih

del.
Merila za izbiro ponudnika:
– cena za opravljena dela,
– reference za navedena dela,
– izvajalec, ki ima sedež v Občini Bre-

zovica,
– ostalo.
Naslov oddaje ponudbe
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti

ovojnici z oznako “ne odpiraj – ponudba za
geod. storitve“ na naslov: Občina Brezovi-
ca, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica.

Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 30 dni po tej

objavi.
Rok, v katerem bodo vlagatelji obvešče-

ni o izboru
Vlagatelji ponudb bodo o pregledu po-

nudb obveščeni najpozneje v roku 15 dni
po pregledu, vendar največ v 45 dneh po
zaključku javnega razpisa.

Za dodatne informacije lahko pokličete
na Občino Brezovica, 360-17-70.

Občina Brezovica

Podelitev koncesij

Št. 080-09-4516 Ob-96671
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00),
Odloka o gospodarskih javnih službah v Ob-
čini Železniki (Ur. vestnik Gorenjske, št.
18/95) in 21. člena Odloka o koncesiji za
opravljanje obvezne lokalne gospodarske
javne službe pregledovanje, nadzorovanje
in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov (Ur. l. RS, št. 56/03) objavlja žu-
pan Občine Železniki

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske javne

službe pregledovanje, nadzorovanje in
čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov

in zračnikov
1. Naročni – koncedent: Občina Želez-

niki.
2. Naslov naročnika: Češnjica 48,

4228 Železniki, tel. 04/500-00-00, faks
04/500-00-20, e-pošta: uprava@obci-
na.zelezniki.si.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: podelitev kon-
cesije za opravljanje obvezne lokalne go-
spodarske javne službe pregledovanje, nad-
zorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dim-
nih vodov in zračnikov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ne.

5. Kraj izvedbe: celotno območje Obči-
ne Železniki.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: koncesija se po-
deljuje za obdobje 8 let od datuma skleni-
tve koncesijske pogodbe.

8. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Želez-
niki, Češnjica 48, 4228 Železniki, Jolanda
Pintar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v ponedeljek in
torek od 7.30 do 15. ure, v sredo od 7.30
do 17. ure, v petek od 7.30 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ki že vključuje
DDV na TRR Občine Železniki, št.
01346-0100007492, sklic na 00-713000.
Dokumentacija se lahko prevzame na pod-
lagi dokazila o izvršenem plačilu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. avgust 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina železniki, Češnjica 48,
4228 Železniki, s pripisom: “Ne odpiraj –
prijava na javni razpis za podelitev koncesi-
je za dimnikarsko službo“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. avgust 2003 ob 13. uri v sejni
sobi Občine Železniki.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: me-
nica in plačilni nalog z izjavo v višini
500.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dimni-
karska služba se financira iz plačil za stori-
tve, ki jih koncesionar zaračunava upora-
bnikom; koncesijska dajatev ne more biti
nižja od 5%.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: da je registriran in
da izpolnjuje pogoje za opravljanje dimni-
karske dejavnosti, da zaposluje najmanj
eno osebo s 3 leti delovnih izkušenj pri
izvajanju dejavnosti, ki je predmet konce-
sije in s strokovno izobrazbo najmanj V.
stopnje dimnikarske smeri, da razpolaga z
zadostnim obsegom potrebnih sredstev za
delo in da razpolaga s poslovnim prosto-
rom na območju občine, oziroma na dru-
gačen način neposredno dokaže, da lahko
tudi sicer nemoteno opravlja dejavnost, da

je usposobljen za vodenje katastra dimni-
karske službe, ter da razpolaga z ustrezni-
mi delovnimi pripravami za njegovo vode-
nje, da se izkaže o svoji finančni in poslov-
ni usposobljenosti, da se obveže zavaro-
vati proti odgovornosti za škodo, ki jo z
opravljanjem dejavnosti dimnikarske službe
lahko povzroči tretji osebi, da zagotavlja
interventno izvajanje dimnikarske službe na
poziv uporabnikov ob vsakem času, da
predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z
vidika kadrov, organizacije dela, strokovne
opremljenosti, sposobnosti vodenja ka-
tastra, finančno–operativnega vidika in raz-
vojnega vidika, da izpolnjuje druge, s pred-
pisi določene pogoje; podrobneje v razpi-
sni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Za-
kona o gospodarskih javnih službah (Ur. l.
RS, št. 32/93), Zakon o varstvu okolja (Ur. l.
RS, št. 32/93 do 22/00), Zakon o dimnikar-
ski službi (Ur. l. SRS, št. 16/74, Ur. l. RS, št.
14/90), Odredba o oskrbi malih kurilnih na-
prav pri opravljanju javne službr pregledova-
nja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav,
dimovodnih in prezračevalnih naprav zaradi
varstva zraka (Ur. l. RS, št. 2/02), Odlok o
gospodarskih javnih službah v občIni Železni-

Javni razpisi

Št. 316-12/2003 Ob-96918

Obvestilo
o zaključku javnega razpisa

Na podlagi navedbe 5. točke javnega
razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 19-21 z dne 28. 2. 2003, Ob-89165,
objavljamo zaključek javnega razpisa z na-
slednjo vsebino:

1. Izvajalec razpisa: Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Agencija Republike Slovenije za učinkovito
rabo energije.

2. Naslov izvajalca razpisa: Dimičeva
12, Ljubljana, tel. 01/300-69-90, faks
01/300-69-91, e-pošta: info.aure@gov.si.

3. Vrsta in obseg javnega razpisa: javni
razpis za finančne spodbude investicijskim
ukrepom za izrabo obnovljivih virov energije
v gospodinjstvih za leto 2003 v obsegu
sredstev 55,000.000 SIT.

4. Prejemniki nepovratnih sredstev: pri-
spele vloge s številkami od 1 do 540 za
prvi dve odpiranji v mesecih aprilu in maju
so bile komisijsko pregledane in prosilcem
popolnih vlog dodeljena nepovratna sred-
stva po zaporedju predloženih vlog v višini
51,000.000 SIT.

Za tretje odpiranje v mesecu juniju
smo prejeli 111 vlog, označenih s števil-
kami od 541 do 652. Število pravilno pre-
dloženih vlog za tretje odpiranje propor-
cionalno ustreza za porabo vseh razpi-

ki (Ur. vestnik, št. 18/95), Odlok o koncesiji
za opravljanje obvezne lokalne gospodarske
javne službe pregledovanje, nadzorovanje in
čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zrač-
nikov (Ur. l. RS, št. 56/03).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2003; koncedent bo sprejel odlo-
čitev v roku 30 dni od dneva odpiranja po-
nudb z izdajo upravne odločbe.

17. Merila za ocenitev ponudb: tehnič-
na usposobljenost, kadrovska usposoblje-
nost in število delavcev, dosedanje pozitiv-
ne reference na področju izvajanja dimni-
karske službe, celovitost ponujenega izva-
janja javne službe v okviru iste pravne
osebe, ponujena koncesijska dajatev, cena
storitev, druge ugodnosti.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razpis bo veljaven, če do razpisnega
roka prispe vsaj ena pravočasna in pravilna
kandidatura. Občina Železniki si pridržuje
pravico, da ne izbere nobenega od ponud-
nikov.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. junij 2003.

Občina Železniki

sanih sredstev, zato objavljamo zaključek
razpisa.

5. Datum odposlanja zahteve za objavo:
23. 6. 2003.

Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo

Agencija RS za učinkovito
rabo energije

Ob-96712

Obvestilo o izbiri izvajalca storitev
PRIMe (Primorsko Podjetništvo)
Krepitev konkurenčnosti MSP na

Primorskem skozi sodelovanje in z
vzpostavitvijo mrež

Slovensko – italijansko obmejno
območje; Slovenija / Italija

1. Sklic na objavo: EuropeAid/114342/
D/SV/SI.

2. Datum objave obvestila o razpisu za
izbiro izvajalca storitev: 8. november, 2002
(European Commission Official Journal),
15. november, 2002 (Uradni list RS, št.
96-97).

3. Število lotov in naziv lota: delitev v lote
ni predvidena.

4. Pogodbena vrednost: EUR 699.852.
5. Datum izbire izvajalca storitev: 2. april

2003.
6. Število prejetih prijav: 6.
7. Skupno dosežene točke izbrane

prijave: 100.
8. Naziv in naslov izbranega izvajalca

storitev: FORMAPER, Via Camperio, I –
20123 Milano, Italy, Nehem International
b.v. (The Netherlands); B.A.T. Burreau
d’Assistance Technique S.r.l. (Italy); ITEO
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Management Consulting d.o.o. (Slovenia);
IER – Institute of Economic Research
(Slovenia).

Pospeševalni center za
malo gospodarstvo

Ob-96713

Service Contract Award Notice
PRIMe (Primorska Enterprise)

Strengthening the SME
Competitiveness in the Primorska

region through networking and
cooperation

Slovene – Italian border region;
Slovenia / Italy

1. Publication reference: EuropeAid/
114342/D/SV/SI.

2. Publication date of the procurement
notice: November 8, 2002 (European Com-
mission Official Journal), November 15,
2002 (Official Gazette of the Republic of
Slovenia No.: 96-97).

3. Lot number and lot title: no division
into lots.

4. Contract value: EUR 699.852.
5. Date of award of the contract: April 2,

2003.
6. Number of tenders received: 6.
7. Overall score of chosen tender: 100.
8. Name and address of successful ten-

derer: FORMAPER, Via Camperio, I –
20123 Milano, Italy, Nehem International
b.v. (The Netherlands); B.A.T. Burreau
d’Assistance Technique S.r.l. (Italy); ITEO
Management Consulting d.o.o. (Slovenia);
IER – Institute of Economic Research
(Slovenia).

Small Business
Development Centre

Št. 3350-6/2003/4 Ob-96856

Javni razpis
za sofinanciranje razvoja omrežij in

vsebin v univerzitetnih okoljih za leto
AOV 2003-1

1. Ime oziroma naziv in sedež ponud-
nika: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Tržaška 21, 1508 Ljubljana, Sloveni-
ja, tel. 01/478-80-03, faks 01/478-83-75,
http://mid.gov.si, e-pošta: mid@gov.si.

2. Predmet javnega razpisa ter pogoji in
merila za izbor prijaviteljev

a) Predmet
Namen projekta sofinanciranja je razvoj

novih in nadgradnja obstoječih kapacitet za
medomrežno in medračunalniško povezova-
nje. Sem spada sofinanciranje aktivne in pa-
sivne telekomunikacijske opreme za pove-
zovanje računalniških sistemov, kakor tudi
sofinanciranje projektov, ki bodo tej in dru-
gim že obstoječim telekomunikacijskim zmo-
gljivostim dodala informacijsko vsebino. Sem
štejemo predvsem projekte, ki študentom in
zaposlenim omogočajo lažje in kvalitetnejše
delo ter lajšajo dostop do podatkov.

Vsebinsko je razpis razdeljen na dva
dela:

a) razvoj omrežij za medomrežno in med-
računalniško povezovanje

Prvi del razpisa je namenjen sofinancira-
nju nakupa nove in nadgradnje obstoječe
strojne opreme za izvedbo računalniških po-
datkovnih povezav.

b) razvoj vsebin za medomrežno delo
Drugi del razpisa je namenjen razvoju

lastnih aplikativnih rešitev, ki bodo olajševa-
le ali omogočale kvalitetnejše in bolje do-
stopno delo študentom in zaposlenim na
fakultetah.

Prijavitelji lahko prijavijo projekt pod toč-
ko a), pod točko b) ali pod točkama a) in b).

Predmet tega razpisa niso projekti, ki bi
bili namenjeni kakršnemkoli komercialnemu
delovanju prijaviteljev ali oddajanju v upora-
bo drugim, komercialnim uporabnikom.

b) Pogoji
Na ta razpis se lahko prijavijo le aka-

demske institucije s statusom univerze v Re-
publiki Sloveniji, in sicer:

– Univerza v Ljubljani,
– Univerza v Mariboru,
– Primorska Univerza.
Razpis za sofinanciranje je namenjen le

univerzitetnim ustanovam, to je trem univer-
zam, kakor tudi posameznim članicam uni-
verz (akademije, fakultete, visoke šole) ter
njihovim organizacijskim enotam (oddelki,
katedre, inštituti, klinike, centri in knjižni-
ce). Posamezne članice in/ali organizacij-
ske enote lahko prijavijo kandidaturo (posa-
mezno ali skupno) le v okviru matične uni-
verze. Posamične prijave članic univerz ne
bodo upoštevane!

Na razpisu lahko sodelujejo le tisti sub-
jekti, ki predložijo fotokopijo ali original izpi-
ska iz ustreznega registra oziroma akta, ki
dokazuje status prijavitelja in iz katerega
nedvomno izhaja, da se prijavitelj ne ukvar-
ja s tržno proizvodnjo blaga in storitev (pri-
ložiti k razpisnemu obrazcu št. 3).

Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavi-
jo le programe, ki so koordinirani, izvajani
in zaključeni v času od 1. 1. 2003 do
20. 10. 2003 in ki so namenjeni delovanju
njih samih.

Prijavitelj mora za izvajanje programa za-
gotoviti najmanj 50% sredstev iz virov zunaj
ponudnika. Znesek skupnih zaprošenih
sredstev za vse prijavljene projekte posa-
meznega prijavitelja, ki jih bo sofinanciral
MID, pa ne sme preseči mejo 14,000.000
SIT, z vključenim DDV.

Posamezen prijavitelj lahko sodeluje na
tem razpisu Ministrstva za informacijsko
družbo največ z dvema projektoma. Če bo
posamezen prijavitelj prijavil več kot dva pro-
jekta in bodo vsi izpolnjevali pogoje za sofi-
nanciranje, si ponudnik pridržuje pravico,
da sam izbere, katera dva projekta bo sofi-
nanciral.

c) Merila
Popolne vloge bo ocenila strokovna ko-

misija, ki jo bodo sestavljali strokovni sode-
lavci ministrstva na osnovi naslednjih meril:

a) število končnih uporabnikov rešitve,
b) kakovost predlagane tehnološke rešitve

(sodobnost, uporaba rešitev, ki temeljijo na
odprtih standardnih, modularne rešitve, ki ka-
kovostno nadgrajujejo obstoječe rešitve),

c) preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije (bolje bodo ocenjene
prijave, ki bodo vsebovale predračune, na-
tančne specifikacije stroškov, morebitne po-
puste ali dodatne vire financiranja, ki ugo-
dno vplivajo na preglednost in realnost fi-
nančne konstrukcije projekta),

d) vključenost prijavitelja v programe IST
(Information Society Technology).

3. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša
24,000.000 SIT, z vključenim DDV, izpla-
čljivih v letu 2003. Znesek skupnih zapro-
šenih sredstev za vse prijavljene projekte
posameznega prijavitelja, ki jih bo sofinan-
ciral MID, pa ne sme preseči mejo
14,000.000 SIT, z vključenim DDV.

4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: prijave
morajo biti izdelane enofazno. Naloge mo-
rajo biti izvedene in zaključene do 20. 10.
2003. Z izvedbo del je pogojeno izplačilo
dodeljenih sredstev. Le-ta se porabijo v skla-
du s predpisi, ki določajo izvrševanje prora-
čuna.

5. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost po-
nudb:

a) Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: ponudba mora dospeti v vloži-
šče Ministrstva za informacijsko družbo, Tr-
žaška 21, 1508 Ljubljana, najpozneje do
21. 7. 2003, do 12. ure, ne glede na način
dostave (s priporočeno pošiljko ali osebno).

b) Način predložitve in opremljenost po-
nudb: ponudbo za razpis je potrebno posla-
ti v zaprtem ovitku, na katerem mora biti
jasno vidna označba: “Ne odpiraj – vloga
na razpis – Sofinanciranje razvoja omrežij in
vsebin v univerzitetnih okoljih AOV 2003-1“.

Veljavne bodo ponudbe, ki bo pravilno
opremljene in pravočasno predložene na-
ročniku.

6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: 22. 7. 2003 ob 13. uri

7. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
ponudniki bodo o izidu javnega razpisa ob-
veščeni najpozneje v roku 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

8. Kraj čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: vsa razpisna dokumentacija je ves
čas trajanja razpisa na voljo na spletnem
naslovu http://mid.gov.si v rubriki Razpisi,
oziroma v vložišču Ministrstva za informacij-
sko družbo, Tržaška 21, 1508 Ljubljana,
vsak dan od 9. do 13. ure, do vključno
18. 7. 2003.

Dodatne informacije so na voljo vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure na sedežu Mini-
strstva za informacijsko družbo, Tržaška 21,
1508 Ljubljana, tel. 01/478-83-83, faks
01/478-83-75, kontaktna oseba: dr. Miro-
slav Kranjc, e-pošta: miro.kranjc@gov.si.
Ponudnik sofinanciranja močno spodbuja
uporabo elektronske pošte kot priporoče-
nega načina komuniciranja s kontaktnimi
osebami.

Ministrstvo za informacijsko družbo

Št. 663-05-265/2003 Ob-96936
Na podlagi 175. člena Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republi-
ke Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03), Pravil-
nika o izvajanju ukrepov aktivne politike za-
poslovanja (Ur. l. RS, št. 64/01, 31/03) in
Programa aktivne politike zaposlovanja za
leto 2003 (sklep Vlade RS, št.
100-02/2001-4), objavlja Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotniko-
va 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik)
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javni razpis
za sofinanciranje promocije poklicnega

izobraževanja in deficitarnih poklicev
ter povezovanja študentov in

delodajalcev v letu 2003

1. Namen razpisa
Namen promocije poklicnega izobraže-

vanja in deficitarnih poklicev je povečati in-
teres mladine in odraslih za vpis v tiste izo-
braževalne programe rednega šolanja in
programe izobraževanja odraslih, ki izobra-
žujejo za deficitarne poklice; spodbujanje
mladih za vključevanje v izobraževanje za
pridobitev poklicnih, tehničnih in drugih de-
ficitarnih poklicev in tako posledično zma-
njševanje neskladja med poklicno ponudbo
in povpraševanjem na trgu dela.

Povezovanje študentov in delodajalcev
je namenjeno povečevanju zaposlitvenih
možnosti študentov ter lajšanju prehoda
med šolanjem in zaposlovanjem.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje dveh

vsebinskih sklopov:
a) promocije poklicnega izobraževanja

in deficitarnih poklicev ter
b) povezovanja študentov in delodajalcev.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-

polago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za sofinancira-

nje predmeta tega javnega razpisa je
25,000.000 SIT.

4. Obdobje, v katerem morajo biti po-
rabljena dodeljena sredstva

Dodeljena sredstva morajo biti porablje-
na najkasneje do 15. 11. 2003.

5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-
vitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki:

– so registrirane pri pristojnem organu v
Republiki Sloveniji;

– niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem ali likvidacijskem postopku in ki
niso prenehale poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe;

– ki jim v zadnjih petih letih ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njenim poslovanjem ali
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero ji je prepovedano opravljati dejav-
nost, ki je predmet tega javnega razpisa;

– so poravnale davke, prispevke in dru-
ge obvezne dajatve ter poslovne obveznosti
v skladu s predpisi Republike Slovenije;

– so finančno in poslovno sposobne.
Vsi prijavitelji morajo:
– prijaviti projekt, ki je predmet razpisa;
– projekt izvajati v Republiki Sloveniji;
– pripraviti projekt v skladu z zahtevami

razpisne dokumentacije;
– zagotoviti prostorske, tehnične in ka-

drovske pogoje za izvajanje projekta;
– za sklop a) promocijo poklicnega izo-

braževanja in deficitarnih poklicev prijaviti
sofinanciranje projektov v višini do največ
5,000.000 SIT;

– za sklop b) povezovanje študentov in
delodajalcev prijaviti sofinanciranje projek-
tov v višini do največ 3,000.000 SIT.

6. Merila za izbor
Pri izboru projektov prijaviteljev bodo pri

obeh vsebinskih sklopih upoštevana nasled-
nja merila:

1. utemeljenost projekta 20 točk
2. ustreznost projekta 30 točk
3. ustreznost načina spremljanja

in ocenjevanja učinkov programa 20 točk
4. ustrezna kadrovska zasedba

za izvedbo projekta 20 točk
5. finančni načrt in stroškovna

učinkovitost 20 točk
6. delež sofinanciranja

prijavitelja 20 točk
Skupaj 120 točk

Natančnejša opredelitev meril za izbor
je v razpisni dokumentaciji.

7. Obvezna oblika in vsebina prijave
Prijavitelji morajo prijavo oddati na razpi-

snem obrazcu št. 2 “Prijavni obrazec za javni
razpis za sofinanciranje promocije poklicne-
ga izobraževanja in deficitarnih poklicev ter
povezovanja študentov in delodajalcev“.

Prijava mora vsebovati:
– prijavo na pravilno izpolnjenem razpi-

snem obrazcu št. 2,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev,
– izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec

pogodbe.
Prijave, ki ne bodo oddane na predpisa-

nem obrazcu št. 2 “Prijavni obrazec za javni
razpis za sofinanciranje promocije poklic-
nega izobraževanja in deficitarnih poklicev
ter povezovanja študentov in delodajalcev“,
bodo zavržene. Zavržene bodo tudi prijave,
ki niso predmet razpisa.

8. Rok in način prijave na razpis
Prijave z vso potrebno dokumentacijo

morajo biti poslane na naslov: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, 1000 Ljubljana. Prijave morajo biti
poslane v zapečatenem ovitku z vidno oz-
načbo “Ne odpiraj – vloga za Javni razpis
za sofinanciranje promocije poklicnega izo-
braževanja in deficitarnih poklicev ter pove-
zovanja študentov in delodajalcev v letu
2003“ na prednji strani kuverte. Na kuverti
mora biti tudi označeno, za kateri sklop je
prijava. Na hrbtni strani ovitka morata biti
napisana ime in naslov prijavitelja.

Rok za oddajo prijav je do vključno 23.
julija 2003.

Šteje se, da je prijava prispela pravoča-
sno, če je zadnji dan roka oddana na pošti
kot priporočena pošiljka ali če je bila zadnji
dan roka do 14. ure oddana v glavni pisarni
ministrstva (soba 22).

Nepravočasne ali nepravilno označene
prijave bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavite-

lji dvignejo vsak delavnik od 8. do 16. ure
od dneva objave do prijavnega roka na re-
cepciji Ministrstva za delo, družino in soci-
alne zadeve, Kotnikova 5 (IV. nadstropje),
Ljubljana.

Razpisna dokumentacija je dostopna tu-
di preko interneta na domači strani Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve
na naslovu: http://www.gov.si/mddsz.

10. Informacije
Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-

som lahko interesenti dobijo vsak ponede-

ljek, sredo in petek med 10. in 12. uro od
dneva objave do konca prijavnega roka pre-
ko elektronske pošte: ana.hrvat@gov.si ali
na tel. 01/478-34-83, (Ana Hrvat).

11. Odpiranje vlog in rok za obveščanje
o izidu razpisa

Komisija bo začela z odpiranjem prijav
24. julija 2003. Odpiranje ne bo javno.

Prijavitelji bodo o izboru pisno obvešče-
ni najkasneje v 45 dneh po poteku prijavne-
ga roka.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Ob-96715
Na podlagi določil četrte alinee 80.,

81., 82. in 91. člena Stanovanjskega za-
kona (Ur. l. RS, št. 18/91-I, 19/91-I – po-
pr., 9/94 – odl. US, 21/94, 23/96,
24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 1/00
in 1/00 – odl. US) in 14. člena splošnih
pogojev poslovanja Stanovanjskega skla-
da Republike Slovenije, javnega sklada
(Ur. l. RS, št. 119/00, 28/01), Stanovanj-
ski sklad Republike Slovenije, javni sklad
po sklepu nadzornega sveta Stanovanjske-
ga sklada Republike Slovenije, javnega
sklada z dne 18. junija 2003 objavlja

razpis
(imenovan osemintrideseti) za

dolgoročna stanovanjska posojila
Stanovanjskega sklada Republike

Slovenije, javnega sklada za pridobitev
socialnih in neprofitnih najemnih

stanovanj
I. Splošna določila
Posojila Stanovanjskega sklada Republi-

ke Slovenije, javnega sklada po tem razpisu
so namenjena:

1. pravnim osebam, vpisanim v register
neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 94.
člena Stanovanjskega zakona,

2. občinam,
3. javnim nepremičninskim skladom,
4. proračunskim skladom, ustanovljenim

za pridobivanje neprofitnih najemnih in
socialnih stanovanj,

5. investitorjem neprofitnih najemnih sta-
novanj na demografsko ogroženih podro-
čjih, tudi če ne izpolnjujejo pogojev za vpis
v register neprofitnih stanovanjskih organi-
zacij,

za gradnjo, prenovo ali nakup neprofit-
nih najemnih stanovanj in socialnih stano-
vanj na območju Republike Slovenije.

Posojila po tem razpisu so namenjena
naštetim upravičencem tudi, če skupaj z ob-
čino omogočajo trajne oblike stanovanja
romskim družinam, ki imajo na njihovem ob-
močju stalno prebivališče in istočasno
izboljšujejo bivalne pogoje (pogoje upora-
be lastnih in drugih stanovanj, stanovanj-
skih hiš in bivalnih naselij) drugih občanov
na območjih, kjer so takšni pogoji poslab-
šani zaradi neurejenih romskih naselij.

Višina sredstev za posojila po tem razpi-
su je 1.250,000.000 SIT, s tem da bo po-
raba vseh odobrenih posojil v letu 2003
omejena na 250,000.000 SIT in v letu
2004 na 1.000,000.000 SIT.

II. Razpisni pogoji
Na tem razpisu lahko sodelujejo le tisti

upravičenci, ki poleg pogojev iz Splošnih
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določil tega razpisa izpolnjujejo še nasled-
nje pogoje:

1. imajo pravnomočno gradbeno ali
enotno dovoljenje za gradnjo oziroma pre-
novo stanovanj ali stanovanjske stavbe ali
imajo sklenjeno pogodbo ali predpogodbo
za nakup stanovanj,

2. imajo za gradnjo ali prenovo izdelano
projektno dokumentacijo skladno s Pravilni-
kom o minimalnih tehničnih pogojih za gra-
ditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l.
RS, št. 45/00, 57/00 in 12/02),

3. površina stanovanj brez pomožnih sta-
novanjskih prostorov, kot jih določa 2. člen
Stanovanjskega zakona ne presega 120 m2

na enoto,
4. bodo pridobljena stanovanja oddali v

najem upravičencem po Pravilniku o odda-
janju neprofitnih najemnih stanovanj (Ur. l.
RS, št. 35/95, 31/97, 45/98 – odl. US,
9/99 – odl. US, 31/03) ali po Pravilniku o
merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj
v najem (Ur. l. RS, 18/92 in 53/99),

5. za pokritje potrebne lastne udeležbe
za izvedbo projekta z investicijskim progra-
mom in bilančnimi podatki izkazujejo prese-
žek trajnega kapitala nad materialnimi in ne-
materialnimi naložbami,

6. vsi udeleženci v projektu morajo imeti
poravnane vse zapadle obveznosti do Sta-
novanjskega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada.

III. Posojilni pogoji
1. Višina posojila, ki ga lahko dobi upra-

vičenec, je odvisna od vrste zavarovanja
posojila in je omejena pri zavarovanju po-
sojila:

a) pri zavarovalnici, z bančno garancijo ali
poroštvom občine oziroma v primeru, da je
posojilojemalec občina, z menicami, na 70%,

b) z zastavitvijo ustrezne nepremičnine
na 50%

obračunske vrednosti investicije.
Za obračunsko vrednost investicije se

upošteva največ naslednjo ceno:

Vrsta finančnega zavarovanja Obrestna
mera

– pri zavarovalnici, z bančno
garancijo ali poroštvom občine
oziroma v primeru, da je
posojilojemalec občina,
z menicami TOM + 1,95%

– zastava ustrezne
nepremičnine TOM + 2,50%

Obrestne mere so fiksne za celotno od-
plačilno dobo.

Posojilo se vrača v mesečnih variabilnih
anuitetah, ki se mesečno usklajujejo z de-
janskimi inflacijskimi gibanji.

b) rasti tečaja EUR – valutna klavzula (D)
Višina obrestne mere je odvisna od od-

plačilne dobe in je ob upoštevanju izbrane-
ga načina revalorizacije posojila:

Vrsta finančnega zavarovanja Obrestna
mera

– pri zavarovalnici,
z bančno garancijo ali
poroštvom občine oziroma
v primeru, da je posojil
ojemalec občina,
z menicami EUR + 3,80%

– zastava ustrezne
nepremičnine

Obrestne mere so fiksne za celotno od-
plačilno dobo.

Pri posojilih z valutno klavzulo se odo-
breno posojilo preračuna v EUR po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na
dan podpisa posojilne pogodbe. Mesečna
obveznost je izražena v EUR in ostaja skozi
celotno dobo odplačevanja posojila enaka,
njena tolarska protivrednost pa se spremi-
nja s srednjim tečajem Banke Slovenije za
EUR-a na dan izračuna obveznosti.

Tolarski znesek obveznosti se ob nepla-
čilu obrestuje po zakonski zamudni obre-
stni meri.

3. Odplačilna doba za odobreno posoji-
lo je največ 25 let od podpisa posojilne
pogodbe.

Posojilo se vrača v variabilnih mesečnih
anuitetah. Prva anuiteta zapade v plačilo tri
mesece po črpanju celotnega posojila, ven-
dar ne kasneje kot 24 mesecev od podpisa
posojilne pogodbe. Zadnja anuiteta zapade
v plačilo največ 25 let po podpisu posojilne
pogodbe.

4. Zavarovanje posojila je obvezno z
enim od naslednjih vrst finančnih zavaro-
vanj:

a) bančno garancijo,
b) zavarovanjem pri prvovrstni zavaro-

valnici,
c) poroštvom občine,
d) menicami samo v primeru, če je po-

sojilojemalec občina,
e) zastavo še neobremenjene nepremič-

nine, vredne najmanj trikrat toliko kot odo-
breno posojilo; kot vrednost se upošteva
pogodbena vrednost, če je bil promet z za-
stavljeno nepremičnino izvršen v letu 2002
ali 2003, za ostale nepremičnine pa vre-
dnost, ki jo določi sodno zapriseženi ceni-
lec gradbene stroke. Posojilodajalec ima v
primeru dvoma v vrednost nepremičnine,
ponujene v zastavo, sam pravico določiti
drugega sodno zapriseženega cenilca grad-

Način Vrednost Cena v EUR*/m2 stanovanjske površine**
zagotavljanja (z DDV) Ljubljana Okolica Obalne Ostale Druga

Ljubljane občine mestne občine naselja

novogradnja GOI *** 750 700 750 650 650
rekonstrukcija GOI 600 560 600 520 520
nakup cena 1.300 1.150 1.250 900 850

* v tolarski protivrednosti na dan izdelave projektantskega predračuna ali prodajne predpogodbe
oziroma na dan podpisa gradbene pogodbe ali prodajne pogodbe,

** za izračun stanovanjske površine se upoštevajo faktorji redukcije, in sicer za loggio 0,75, za
shrambo in za balkon 0,50, za teraso 0,25,

*** GOI – obsega: pripravljalna, gradbena, obrtniška, instalacijska in zaključna dela na gradbišču
z zunanjo ureditvijo gradbene parcele in potrebnimi komunalnimi (hišnimi) priključki na lokalno
komunalno oziroma javno infrastrukturo.

2. Obrestna mera za odobreno posojilo
je letna in se obračunava na stanje glavni-
ce. Glavnica se revalorizira, od načina reva-
lorizacije pa je odvisna obrestna mera.

Posojilojemalec lahko za obračun odpla-
čila posojila izbira način revalorizacije dolga
in sicer z uporabo:

a) inflacije v Republiki Sloveniji (TOM ozi-
roma drug z zakonom predpisan način ohra-
njanja realne vrednosti posojila)

Višina obrestne mere je odvisna od vr-
ste finančnega zavarovanja in je ob upoš-
tevanju izbranega načina revalorizacije po-
sojila:
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bene stroke. V zastavo je lahko dana tudi
kreditirana nepremičnina.

Druga zasedena najemna stanovanja in
zasedene najemne stanovanjske hiše ne
štejejo za ustrezno nepremičnino za zavaro-
vanje posojila z zastavo. Za ustrezno ne šte-
je nepremičnina, stvar in pravica, ki ne mo-
re biti predmet izvršbe po Zakonu o izvršbi
in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/98, 72/99,
11/99 – odl. US, 75/02).

Posojilodajalec Stanovanjski sklad Re-
publike Slovenije, javni sklad se za zavaro-
vanje odobrenega posojila vpiše kot prvi
zastavni upnik na ustrezni nepremičnini.

Posojilojemalec mora zastavljeno nepre-
mičnino zavarovati za tržno vrednost za vse
običajne rizike in zavarovalno polico vinkuli-
rati v korist Stanovanjskega sklada Republi-
ke Slovenije, javnega sklada.

5. Posojilojemalec mora kreditirano ne-
premičnino zavarovati za tržno vrednost za
vse običajne rizike in zavarovalno polico vin-
kulirati v korist Stanovanjskega sklada Re-
publike Slovenije, javnega sklada.

6. Stroške vseh zavarovanj in priprave
ter sklepanja posojilne pogodbe v obliki no-
tarskega zapisa plača posojilojemalec.

7. Za črpanje odobrenega posojila mora
upravičenec skleniti posojilno pogodbo. Po-
sojilna pogodba mora biti sklenjena pravilo-
ma v 60 dneh po prejemu sklepa o odobri-
tvi posojila, sicer se šteje, da je prosilec
odstopil od vloge za ta razpis.

Črpanje odobrenega posojila je doku-
mentarno. Dinamika in pogoji črpanja odo-
brenega posojila so opredeljeni v posojilni
pogodbi v odvisnosti od predvidene dinami-
ke izvedbe kreditiranega projekta in razpi-
sanih sredstev.

IV. Natečajni postopek
Natečajni postopek bo sklad vodil po

določilih Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Ur. l. RS, št. 80/99). Prosilci, ki
želijo pridobiti posojilo po razpisnih pogo-
jih, lahko oddajo vloge od 1. julija 2003 do
30. junija 2004 s priporočeno pošiljko ali
osebno na naslov Stanovanjski sklad Repu-
blike Slovenije, javni sklad, Ljubljana, Po-
ljanska cesta 31.

Vloge lahko oddajo prosilci samo na po-
sebnem obrazcu, ki ga lahko kupijo na na-
vedenem naslovu od objave tega razpisa.

Ob vložitvi vloge so prosilci, zavezani k
plačilu upravne takse dolžni plačati upravno
takso v višini 200 točk oziroma 3.400 SIT.
Upravno takso plačajo v upravnih kolkih in
jih pripnejo na vlogo iz drugega odstavka te
točke.

Vse v vlogi zahtevane priloge morajo biti
ob vložitvi vloge predložene v originalu na
vpogled in v dvojniku. Dvojnike Stanovanj-
ski sklad Republike Slovenije, javni sklad
zadrži in jih tudi po izteku razpisnega roka
ne vrača.

Navedbe v vlogi prosilca bo preverjala
služba Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije, javnega sklada pri pristojnih or-
ganih in z ogledi.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad bo v roku treh dni po prejemu
vloge obveščal prosilce o potrebnih more-
bitnih dopolnitvah vloge. Prosilci so dolžni
nepopolne vloge dopolniti v določenem ro-
ku po obvestilu o nepopolnosti, sicer se
vloga kot nepopolna zavrže.

Popolna vloga mora poleg izpolnjenega
obrazca z dokazom o plačani upravni taksi
po Zakonu o upravnih taksah (Ur. l. RS, št.
8/00, 44/00 in 81/00) in prilog, zahteva-
nih v obrazcu vsebovati vse dokumente, ki
dokazujejo upravičenost prosilca, da sode-
luje na razpisu in da izpolnjuje vse pogoje
I. in II. točke razpisa ter dokumente, ki do-
kazujejo izvedljivost izbrane oblike zavaro-
vanja posojila.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad bo obravnaval vsako vlogo posa-
mično in sproti. V okviru razpisane vsote bo
o vsaki vlogi odločeno najkasneje v 60 dneh
po vložitvi vsake vloge.

Pri odločanju o dodelitvi sredstev skla-
da upravičencem se uporablja postopek,
določen z Zakonom o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00,
52/02).

Vsak prosilec bo o rešitvi svoje vloge
obveščen v 3 dneh po sprejemu odločitve
po pošti s povratnico.

Zoper odločbo oziroma sklep direktorja
ima prosilec pravico pritožbe na Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, ki jo vloži ose-
bno ali odda po pošti s povratnico na na-
slov posojilodajalca Stanovanjski sklad Re-
publike Slovenije, javni sklad, Ljubljana, Po-
ljanska cesta 31.

Vse informacije o razpisu lahko prosilci
dobijo osebno na Stanovanjskem skladu
Republike Slovenije, javnem skladu v Ljub-
ljani na Poljanski cesti 31 ali na telefonski
številki 01/47-10-525.

Stanovanjski sklad Republike
Slovenije,

javni sklad

Ob-96888

Javni razpis
za spodbujanje usposabljanja

zaposlenih v podjetjih na območju
Občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu

2003
I. Neposredni uporabnik: Republika Slo-

venija, Ministrstvo za gospodarstvo, Agen-
cija Republike Slovenije za regionalni raz-
voj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

II. Pravna podlaga: Proračun Republike
Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01
in 118/02), Zakon o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2003 in 2004
(Ur. l. RS, št. 118/02), Zakon o javnih fi-
nancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), Pravil-
nik o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03); v
nadaljevanju: Pravilnik), Zakon o popotresni
obnovi objektov in spodbujanju razvoja v
Posočju (ZPOOSRP) (Ur. l. RS, št. 45/98,
67/98, 110/99, 59/01 in 110/02), Pro-
gram spodbujanja razvoja v Posočju 2002
– 2006 (SOČA 2006), ki ga je sprejela
Vlada RS na 78. seji dne 13. 6. 2002
(Sklep Vlade RS, št. 303-03/2002-1), Iz-
vedbeni program razvojne pomoči občinam
Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2003
(SOČA 2003), ki ga je sprejela Vlada RS na
svoji 9. redni seji dne 20. 2. 2003 (Sklep
Vlade RS, št. 303-03/2002-3), sklep Vla-
de RS 303-03/2002-2, z dne 28. 11. 2002
ter sklep Vlade RS, št. 030-03/2001-28, z
dne 30. 4. 2003.

III. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje usposabljanja zaposlenih v podjetjih na
območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v
obliki nepovratnih sredstev, ki se bodo do-
deljevala podjetjem za:

a) Splošna usposabljanja zaposlenih:
Splošno usposabljanje je namenjeno pri-

dobitvi splošnega znanja, ki ni uporabljivo
samo na sedanjem oziroma bodočem de-
lovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki je
koristnik pomoči, ampak nudi kvalifikacije,
ki so široko prenosljive v druga podjetja ali
področja dela in torej znatno izboljšujejo
možnost zaposlitve delavca.

b) Posebna usposabljanja zaposlenih:
Posebno usposabljanje je namenjeno

pridobitvi teoretičnega in praktičnega zna-
nja, porabljivega na sedanjem oziroma bo-
dočem delovnem mestu zaposlenega v po-
djetju, ki je koristnik pomoči.

IV. Pogoji dodeljevanja:
1. Na razpis se lahko prijavijo gospodar-

ske družbe in samostojni podjetniki v skla-
du s kriteriji, opredeljenimi v 3. členu Ured-
be o namenih in pogojih za dodeljevanje
državnih pomoči ter določitvi pristojnih mi-
nistrstev za upravljanje posameznih shem
državnih pomoči (Ur. l. RS, 38/03), ki so
registrirane po Zakonu o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94,
82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98,
6/99, 54/99, 36/00,45/01, 59/01 in
50/02), oziroma po Zakonu o zadrugah (Ur.
l. RS, št. 13/92, 7/93, 13/93, 22/94,
35/96 in 31/00) in:

– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,

– ne pridobivajo državne pomoči za po-
djetja v težavah,

– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij in

– morajo imeti v času veljavnosti instru-
menta registriran sedež ali samostojno eno-
to v Posočju.

Na razpis se lahko prijavijo upravičenci,
ki bodo v letu 2003 vključevali zaposlene v
programe usposabljanj.

2. Upravičeni stroški, za katere je mogo-
če pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so:

– stroški usposabljanj,
– potni stroški oseb, ki se usposabljajo.
3. Merila za vrednotenje vlog:

Merilo Število
točk

a) Reference đvlagatelja 15
b) Razvojna vizija vlagatelja

s poudarkom na strategiji
razvoja kadrov 25

c) Usposabljanja 20
– za potrebe uvajanja novih
tehnoloških procesov
– s področja e-poslovanja
– s področja razvoja človeških
virov

d) Skladnost usposabljanja s
strategijo razvoja vlagatelja in
s strategijo razvoja kadrov 25

e) Predhodna vlaganja v
izobraževanje in usposabljanje
kadrov 15

Skupaj 100
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Merila bodo podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.

Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 60 točk. Prednost pri izboru za do-
delitev razpisanih sredstev imajo projekti
usposabljanj, ki dobijo najvišjo oceno na
podlagi meril do porabe sredstev.

V. Okvirna višina razpisanih sredstev
1. Višina nepovratnih sredstev, ki bodo

na razpolago v letu 2003, znaša
14,000.000 SIT. Sredstva bremenijo pro-
računsko postavko 2169: Razvojna pomoč
Posočju.

2. Višina pomoči, ki jo prejmejo upravi-
čenci,

– za splošna usposabljanja ne bo mogla
preseči 60% upravičenih stroškov usposab-
ljanja delavcev za velika podjetja in 80% za
mala in srednja podjetja;

– za posebna usposabljanja zaposlenih
ne sme presegati 35% upravičenih stroškov
usposabljanj v velikih podjetjih in 45% v ma-
lih in srednjih podjetjih.

3. Skupna višina sofinanciranja usposab-
ljanj, ki jo lahko prejme upravičenec pravi-
loma ne bo mogla preseči 1,000.000 SIT.

VI. Obdobje, v katerem morajo biti po-
rabljena sredstva

1. Obdobje, za katerega so namenjena
razpisna sredstva je proračunsko leto 2003.
Agencija RS za regionalni razvoj bo sofinan-
cirala le upravičene stroške, nastale v letu
2003.

2. Osnova za izplačilo nepovratnih sred-
stev bo s strani Agencije RS za regionalni
razvoj potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki
ga bo pripravil prejemnik, njegova oblika pa
je predpisana z razpisno dokumentacijo.

3. Prejemnik bo najkasneje do 30. 10.
2003 izstavil zahtevek za sofinanciranje in
predložil naslednjo dokumentacijo:

– zahtevek za sofinanciranje (Priloga
pog. št. 1). Zahtevek mora biti izpolnjen,
podpisan in žigosan;

– poročilo o poteku projekta usposab-
ljanj (Priloga pog. št. 2) Poročilo o poteku
projekta usposabljanj mora vsebovati: opis
projekta, realizirane aktivnosti in dosežene
rezultate ter opis nadaljnjih aktivnosti v
okviru prijavljenega projekta (na podlagi re-
zultatov);

– stroškovnik projekta usposabljanj s
prilogami (priloga pog. št. 2/1) skupaj z
računi in dokazili o plačilu (neto vrednost
brez DDV). V stroškovnik projekta mora bi-
ti vpisan vsak posamezni strošek. Dokazila
morajo biti priložena v zaporedju vpisa v
stroškovnik in označena na bančnih izpi-
skih. Potrebno je dostaviti originalne raču-
ne ter en izvod njihovih kopij. Originali se
po pregledu vrnejo prejemniku. Upraviče-
ni stroški (upošteva se neto vrednost raču-
na, znesek davčne osnove brez DDV, na-
veden na računu) morajo biti izkazani kot
računi z dokazilom o plačilu (SWIFT, ban-
čni izpis prometa na transakcijskem raču-
nu iz katerega je jasno razvidno na kateri
račun se nanaša);

– menična izjava (Razpisni obrazec št.
6), kateri so priložene 3 bianco menice s
klavzulo brez protesta.

4. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in celotno vre-
dnostjo odobrenega projekta usposabljanj.

VII. Rok za predložitev vlog

1. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za sofinanciranje usposabljanj
je 28. 7. 2003 do 12. ure.

2. Popolna vloga v skladu z navodili,
mora biti dostavljena na naslov: Agencija
RS za regionalni razvoj, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, do vključno dne 28. 7.
2003 do 12. ure (velja prispetje po pošti
ali oddaja v tajništvo Agencije RS za regio-
nalni razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana najka-
sneje do 28. 7. 2003 do 12. ure) v zaprti
ovojnici z navedbo “Ne odpiraj – Vloga –
Javni razpis za spodbujanje usposabljanja
zaposlenih v podjetjih na območju Občin
Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2003“ in
s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji
strani.

3. Vloge morajo biti napisane v sloven-
skem jeziku, finančni zahtevek pa mora biti
prikazan v slovenskih tolarjih (SIT).

VIII. Popolna vloga
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpi-

sanega roka za oddajo vlog v javnem razpi-
su, predloži pravilno zapečatene dokumen-
te po naslednjem vrstnem redu:

1. izpolnjena in podpisana izjava o stri-
njanju z razpisnimi pogoji (razpisni obra-
zec št. 1);

2. prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 2);
3. podatki o vlagatelju (razpisni obrazec

št. 3) in zahtevane priloge:
– za pravno osebo originalni izpisek

iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni
z vsemi listi ali priglasitvena listina z vse-
mi spremembami, potrjena s strani pri-
stojne izpostave Davčne uprave RS, če
upravičenec opravlja dejavnost kot samo-
stojni podjetnik, ki ne sme biti starejši od
30 dni;

– bilance stanja in izkazi poslovnega izi-
da za zadnja tri leta (2000, 2001, 2002)
potrjene s strani AJPES-a;

– potrdilo o plačanih davkih za preteklo
leto, ki ga izda krajevno pristojna Davčna
uprava RS oziroma dokazilo Davčne uprave
o stanju obveznosti, ki ni starejše od 30
dni;

– potrdilo pristojnega sodišča, da upra-
vičenec ni v postopku prisilne poravnave,
likvidacije in stečajnem postopku, ki ni sta-
rejše od 30 dni;

4. predstavitev projekta usposabljanja
zaposlenih v letu 2003 (razpisni obrazec
št. 4) in zahtevane priloge:

– za vsako usposabljanje izpolnjen in pri-
ložen obrazec Podatki o prijavljenem uspo-
sabljanju (razpisni obrazec št. 4.1);

5. izpolnjen in podpisan vzorec pogod-
be (razpisni obrazec št. 5).

IX. Obravnava vlog
1. Datum odpiranja vlog je 30. 7. 2003.

Odpiranje ni javno.
2. Strokovna komisija bo v roku 8 dni od

odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje,
katerih vloge niso bile popolne, da jih do-
polnijo. Rok dopolnitve je osem dni od pre-
jema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih vla-
gatelj ne bo dopolnil v določenem roku, bo
strokovna komisija zavrgla.

3. Izločene bodo vloge, ki ne bodo vro-
čene pravočasno. Vloga je popolna, če vla-
gatelj do predpisanega roka za oddajo vlog
v javnem razpisu, predloži pravilno zapeča-
tene dokumente v skladu z točko VIII. javne-
ga razpisa.

4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnje-
ne. Vloga je neutemeljena zlasti, če:

– vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso
namenjena usposabljanju zaposlenih v po-
djetjih na območju občin Bovec, Kobarid in
Tolmin;

– so bila vlagatelju predhodno že odo-
brena javna sredstva za isti namen;

– vlagatelj ni podal podatkov in zahteva-
nih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvi-
dni namen, cilji in način izvedbe oziroma
niso podatki verodostojni in/ali resnični;

– vlagatelj ne izpolnjuje pogojev javnega
razpisa za spodbujanje usposabljanja zapo-
slenih v podjetjih na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin v letu 2003.

5. Komisija za obravnavo vlog in pripra-
vo predloga za odločanje bo imenovana s
strani direktorja Agencije RS za regionalni
razvoj. Komisijo sestavljajo trije predstavni-
ki Agencije RS za regionalni razvoj, pred-
stavnik Zavoda RS za zaposlovanje - Ob-
močna služba Nova Gorica in predstavnik
Posoškega razvojnega centra. O odpiranju
vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodi-
la zapisnik.

6. Na podlagi predloga strokovne komi-
sije, bodo vlagatelji, s strani odgovorne ose-
be Agencije RS za regionalni razvoj, obve-
ščeni s sklepom o izboru v roku 45 dni od
odpiranja vlog.

7. Zoper sklep o izboru je dopustna pri-
tožba v roku 8 dni od dneva vročitve sklepa
vlagatelju. Pritožba se pošlje priporočeno
po pošti na Agencijo RS za regionalni razvoj
s pripisom na ovojnici: “Pritožba na sklep –
Javni razpis za spodbujanje usposabljanja
zaposlenih v podjetjih na območju občin
Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2003“. O
pritožbi odloča Služba Vlade Republike Slo-
venije za strukturno politiko in regionalni raz-
voj.

X. Izid javnega razpisa
1. Na podlagi predloga strokovne komi-

sije, bodo vlagatelji, s strani odgovorne ose-
be Agencije RS za regionalni razvoj, obve-
ščeni s sklepom o izboru v roku 45 dni od
odpiranja vlog.

2. V primeru pozitivnega sklepa o izbo-
ru, bo podjetje z ARR podpisalo pogodbo
(vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije). V pogodbi bo določen na-
čin financiranja, ostali pogoji in obrazec za-
htevka za sofinanciranje. Pogodba bo pri-
čela veljati, ko jo bosta podpisali obe po-
godbeni stranki.

3. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni po-
ziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z Agen-
cijo RS za regionalni razvoj. Če se v roku
osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šte-
je, kot da so odstopili od zahteve za prido-
bitev nepovratnih sredstev.

4. V primeru, da prejemnik odstopi od
svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora
pisno obvestiti Agencijo RS za regionalni
razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

5. S pogodbo Agencija RS za regionalni
razvoj in prejemnik podrobneje opredelita
način in obliko poročanja prejemnika o po-
teku izvajanja projekta, za katerega so bila
dodeljena nepovratna sredstva in postopek
nadzora nad porabo sredstev.

6. Prejemnik mora Agenciji RS za regio-
nalni razvoj za zavarovanje izpolnitve pogod-
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benih obveznosti predložiti ustrezen instru-
ment zavarovanja.

7. Prejemnik mora Agenciji RS za regio-
nalni razvoj omogočiti nadzor nad porabo
dodeljenih sredstev. Nadzor se izvaja v skla-
du s predpisi o namenskosti porabe prora-
čunskih sredstev.

8. V primeru da pri izvajanju projekta, za
katerega so dodeljena nepovratna sredstva,
pride do sprememb, je prejemnik dolžan v
roku 15 dni o tej spremembi obvestiti Agen-
cijo RS za regionalni razvoj, sicer se šteje,
da se sredstva uporabljajo nenamensko. V
primeru da Agencija RS za regionalni razvoj
ugotovi, 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 za-
htevati od prejemnika vračilo sredstev v en-
kratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti
sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamu-
dnimi obrestmi za obdobje od dneva naka-
zila do dneva vračila.

XI. Razpisna dokumentacija
1. Razpisno dokumentacijo v slovenskem

jeziku lahko vlagatelji prevzamejo brez plači-
la na Posoškem razvojnem centru, Trg svo-
bode 4, 5222 Kobarid vsak delovni dan med
9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se
lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če
podjetje na e-mail: info@pososki-rc.si posre-
duje prošnjo za dvig razpisne dokumentaci-
je. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi
na internet naslovu www.sigov.si/arr.

2. Dodatne informacije so v času odpr-
tja razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12.
uro, kontaktne osebe:

3. Vinko Žagar na Agenciji RS za regio-
nalni razvoj (tel. 01/478-37-43, e-mail:
Vinko.Zagar@gov.si),

4. Almira Pirih (tel. 05/384-15-00 ozi-
roma 031/667-729, e-mail: Almira.Pi-
rih@pososki-rc.si) na Posoškem razvojnem
centru.

5. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

Agencija RS za regionalni razvoj

Št. 2208 Ob-96673
Na podlagi 18. člena Zakona o blagov-

nih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95, 38/99),
objavljamo

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
svetilnega petroleja in mazuta

1. Prodajalec: Zavod Republike Sloveni-
je za blagovne rezerve.

2. Naslov prodajalca: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, tele-
faks 01/589-73-47.

3. Predmet javnega razpisa je:
a) prodaja svetilnega petroleja in mazuta
– okoli 104.805 litrov svetilnega petro-

leja (obarvan),
– okoli 2.004 litrov svetilnega petroleja

v litrski embalaži (neobarvan),
– okoli 1,991.701 kg kurilnega olja sred-

nje – mazuta;
b) svetilni petrolej in mazut se prodaja

po načelu “videno-kupljeno“, kupec lahko
prevzame v skladišču prodajalca vzorec –
od vsake vrste svetilnega petroleja po naj-
več 1 liter in največ 1 kg mazuta;

c) kupec lahko kupi tudi manjše količine
navedenih vrst blaga v točki 3.a).

4. Kraj in čas prevzema blaga:
– svetilni petrolej (obarvan) v rezervoar-

ju na lokaciji Nafte Lendava in v rezervoarjih
na lokaciji Petrola Rače,

– svetilni petrolej v litrski embalaži (neo-
barvan) na lokaciji Petrola Lendava,

– mazut na lokaciji Salonita Anhovo,
sukcesivno in v skladu s pogodbo med

prodajalcem in izbranim kupcem, najkasne-
je do 31. 12. 2003.

5. Cena: v SIT za liter svetilnega petrole-
ja brez davščin in/ali v SIT za kg mazuta
brez davščin.

Svetilni petrolej ali mazut bo prodan
kupcu, ki bo ponudil najvišjo ceno. V pri-
meru, da dva ali več kupcev ponudi enako
ceno, ima prednost kupec, ki ponudi na-
kup večje količine svetilnega petroleja ali
mazuta. Po ocenitvi ponudb Zavod RS za
blagovne rezerve sklene pogodbo z enim
ali več kupci, z najugodnejšo kombinacijo
ponudb

6. Garancija za dobro izvedbo posla: iz-
brani kupci, s katerimi bo prodajalec sklenil
kupoprodajno pogodbo, morajo po podpi-
su pogodbe najkasneje v roku 3 dni predlo-
žiti menico z izjavo za izpolnitev menice, kot
garancijo za dobro izvedbo posla, v višini
10% okvirne pogodbene vrednosti, ki bo
veljavna vsaj še 8 dni po preteku roka za
prevzem blaga

7. Način in rok plačila: kupec lahko pla-
ča kupnino pred prevzemom blaga na tran-
sakcijski račun št. 01100-6030230073 ali
v roku 30 dni po prevzemu blaga, če pred
prevzemom blaga zavaruje plačilo z bančno
garancijo

8. Razpisna dokumentacija: razpisno do-
kumentacijo dvignejo zainteresirani ponud-
niki na naslovu: Zavod RS za blagovne re-
zerve, Dunajska 106/VIII, soba 1, 1000
Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 14. ure

9. Predložitev ponudb: pisne ponudbe v
zaprtem ovitku z oznako “Ponudba za na-
kup svetilnega petroleja in mazuta – Ne od-
piraj“ in naslovom pošiljatelja je potrebno
predložiti do 16. 7. 2003 do 15. ure na
naslov Zavod RS za blagovne rezerve, Du-
najska 106, 1000 Ljubljana

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 7. 2003 ob 13. uri, v sejni sobi, VII.
nadstropje, Zavoda RS Za blagovne rezer-
ve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

11. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe s kupcem, ki po-
nudi najugodnejšo ceno ali katerimkoli dru-
gim kupcem in nima nobenih obveznosti do
prizadetih kupcev.

12. Dodatne informacije: Karmen Ver-
bovšek ali Vida Trunk, tel. 01/589-73-00,
faks 01/589-73-47.

13. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 6. 2003.

Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve

Ob-96667
Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230

Domžale na podlagi določil Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99), Odloka o
proračunu Občine Domžale za leto 2003
(Ur. vestnik Občine Domžale št. 03/03) ter
Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sred-

stev za izobraževanje na področju obrti in
podjetništva v Občini Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale št. 13/02), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja

vajencev ter sofinanciranje
izobraževanja samostojnih podjetnikov

nosilcev dejavnosti, s sedežem v
Občini Domžale

1. Razpisana sredstva in predmet javne-
ga poziva

V proračunu Občine Domžale za leto
2003 so na postavki “Spodbujanje obrti in
podjetništva – dualni sistem; izobraževanje
podjetnikov“ zagotovljena sredstva v višini
4,500.000 SIT za finančno pomoč k šolnini
samostojnim podjetnikom za različne smeri
izobraževanje, s ciljem pridobitve dodatne
splošne izobrazbe ter enkratno finančno po-
moč za izobraževanje vajencev, ki se izo-
bražujejo za obrtne poklice.

2. Upravičenci
Finančno pomoč za izobraževanje vajen-

cev ali šolnino samostojnim podjetnikom, ki
so nosilci dejavnosti, lahko uveljavljajo sa-
mostojni podjetniki, ki imajo najmanj 6 me-
secev pred oddajo vloge sedež na obmo-
čju Občine Domžale.

3. Pogoji za pridobitev sredstev in potre-
bna dokumentacija

Upravičenci lahko pridobijo sredstva na
podlagi tega razpisa le pod pogojem, da za
isti namen niso prejeli sredstev iz državnih
ali mednarodnih virov.

a) Za pridobitev finančne pomoči k šol-
nini morajo prosilci predložiti naslednjo do-
kumentacijo:

– izpolnjen obrazec, ki ga pridobijo na
vložišču Občine Domžale,

– priglasitveni list, obrtno dovoljenje,
– potrdilo o vpisu za šolsko leto

2002/03,
– potrdilo o plačanih stroških izobraže-

vanja za šolsko leto 2002/03, na katero se
glasi vloga za finančno pomoč,

– predmetnik in potrdilo o vsaj polovici
opravljenih izpitih za šolsko leto 2002/03.

b) Za pridobitev enkratne finančne po-
moči za izobraževanje vajencev morajo pro-
silci predložiti naslednjo dokumentacijo:

– izpolnjen obrazec, ki ga pridobijo na
vložišču Občine Domžale,

– priglasitveni list, obrtno dovoljenje,
– fotokopijo sklenjene pogodbe z vajen-

cem (pogodba o izobraževanju).
4. Višina subvencije
a) Višina finančne pomoči k šolnini se

določi glede na obseg vlog in v skladu z
razpoložljivimi proračunskimi sredstvi in lah-
ko znaša največ 50% stroškov šolnine (upra-
vičeni strošek).

b) Enkratna finančna pomoč za izobra-
ževanje posameznega vajenca se določi
glede na obseg vlog in v skladu z razpolo-
žljivimi proračunskimi sredstvi, vendar naj-
več do višine 110.000 SIT oziroma 70%
upravičenih stroškov.

Prednost pri dodeljevanju finančnih sred-
stev imajo prosilci, ki še niso prejeli sred-
stev za namene iz tega Pravilnika.

V primeru nenamenske porabe sredstev
je prejemnik dolžan takoj vrniti prejeta sred-
stva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi. Navedene obresti se obračuna-
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vajo od dneva prejema do dneva vračila
sredstev.

5. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bo obravnaval Oddelek za

finance in gospodarstvo. Prepozno prejete
vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavr-
njene.

Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pisno poz-
vani, da jih dopolnijo v roku petih dni od preje-
ma poziva. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v
navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.

Prosilci, katerim sredstva ne bodo dode-
ljena, bodo o tem pisno obveščeni v roku 30
dni po izteku pozivnega roka.

Prosilcem, katerih vloge bodo odobrene,
bodo izdani sklepi o odobreni višini sredstev
in po pravnomočnosti sklepa predložene v
podpis ustrezne pogodbe.

6. Način in rok za dostavo vlog
Prosilci oddajo vloge v zaprtih ovojnicah,

opremljene z naslovom pošiljatelja in označ-
bo “Javni razpis – Izobraževanje – Podjetniš-
tvo – Ne odpiraj“ do 12. ure, dne 16. 7.
2003 na vložišče Občine Domžale, Ljubljan-
ska 69, Domžale, soba št. 1 ali pa pošljejo
priporočeno po pošti, na naslov: Občina
Domžale, Oddelek za finance in gospodar-
stvo, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

Vloge, ki ne bodo dostavljene na način iz
6. točke tega poziva, se ne bodo obravnava-
le in se bodo s sklepom zavrgle.

Dodatne informacije lahko podjetniki pri-
dobijo do 1. 7. 2003 v času uradnih ur (po-
nedeljek, sreda, petek) na tel. 01/72-14-251
ali osebno pri Žagar Darinki.

Občina Domžale

Ob-96668
Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230

Domžale na podlagi določil Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99), Odloka o
proračunu Občine Domžale za leto 2003 (Ur.
vestnik Občine Domžale št. 03/03) ter Pra-
vilnika o porabi in dodeljevanju proračunskih
sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva
v Občini Domžale (Ur. vestnik Občine Dom-
žale št. 13/02), objavlja

javni razpis
za subvencioniranje analiz zemlje in
krme v Občini Domžale v letu 2003
1. Razpisana sredstva
V proračunu Občine Domžale za leto

2003 so v okviru postavke “Spodbujanje raz-
voja kmetijstva in kmetijskih dejavnosti“ pred-
videna sredstva v višini 100.000 SIT za sub-
vencioniranje analiz vzorcev zemlje in krme v
Občini Domžale v letu 2003.

2. Predmet javnega poziva in upravičenci
Predmet javnega poziva je subvencioni-

ranje analiz vzorcev zemlje na P, K in Ph ter
Wendske analize krme, ki jih opravlja izbrani
izvajalec Kmetijski inštitut Slovenije,
Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana, za
zemljišča, ki ležijo na območju Občine Dom-
žale in so v lasti kmetov s stalnim bivališčem
v Občini Domžale (v nadaljevanju upraviče-
nec) za leto 2003.

3. Potrebna dokumentacija
Prosilec zaprosi za pridobitev subvencije

na predpisanem obrazcu, ki ga lahko dobi v
času uradnih ur na Občini Domžale, Odde-
lek za finance in gospodarstvo, soba 71.

4. Višina subvencije in način pridobitve
subvencije

Višina subvencije znaša do 70% vredno-
sti opravljene storitve za posameznega upra-
vičenca in sicer do 3.456,60 SIT za analizo
vzorca zemlje na P, K in Ph ter do 8.013,60
SIT za Wendsko analize krme. Subvencija
bo na podlagi pravnomočnega sklepa o odo-
britvi subvencije nakazana izvajalcu storitve
iz 2. točke tega razpisa, ki bo za opravljene
storitve na podlagi sklenjene pogodbe z Ob-
čino Domžale izstavil ustrezen račun o oprav-
ljeni storitvi.

5. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bo obravnaval Oddelek za

finance in gospodarstvo, ki bo s sklepom
odločil o posamezni vlogi.

Prepozno prejete vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelji
nepopolnih vlog bodo pisno pozvani, da jih
dopolnijo v roku petih dni od prejema pozi-
va. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v navede-
nem roku ne bo dopolnil, se zavrže.

6. Način in rok za dostavo vlog
Rok za dostavo vlog je do vključno 15. 11.

2003.
Prosilci svoje vloge oddajo na vložišču

Občine Domžale ali pa jih pošljejo priporo-
čeno po pošti, na naslov: Občina Domžale,
Oddelek za finance in gospodarstvo, Ljub-
ljanska 69, Domžale.

Občina Domžale

Št. 321-28/2003 Ob-96669
Občina Brežice na podlagi Pravilnika o

finančnih intervencijah za ohranjanje in raz-
voja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice
(Ur. l. RS, št. 92/02), Odloku o proračunu
Občine Brežice za leto 2003 (Ur. l. RS, št.
40/03) in sklepa Komisije za nadzor nad
državnimi pomočmi (št. 58493/03-ŠP-744)
objavlja

javni razpis
za dodeljevanje sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Brežice v

letu 2003
I. Predmet javnega razpisa:
1. sofinanciranje prevozov mleka v hribov-

skem področju,
2. urejanje kmetijskih zemljišč-priprava

zemljišč za obnovo vinogradov,
3. programi prestrukturiranja kmetij-raz-

vojni programi kmetij,
4. izobraževanje in raziskovanje za potre-

be kmetijstva,
5. sofinanciranje delovanje društev in nji-

hovih programov,
6. analiza zemlje,
7. testiranje škropilnic sejalnic in molznih

naprav,
8. regres za zdravljenje čebeljih družin.
II. Sofinanciranje prevozov mleka v hri-

bovskem področju
1. Višina sredstev:1,200.000 SIT.
2. Upravičenci: fizične in pravne osebe,

ki opravljajo storitve prevozov mleka na ob-
močju Občine Brežice.

3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga s
priloženim dokazilom o količini mleka v po-
sameznem mesecu in prikaz dejanskih stro-
škov prevoza.

4. Višina sofinanciranja: do 50% stroškov
prevoza mleka. Omenjena sredstva se izpla-
čajo neposredno izvajalcu po opravljenih sto-
ritvah na podlagi zahtevka s priloženim sez-
namom (količina mleka po mesecih).

5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
“Ne odpiraj – Javni razpis – Sofinanciranje
prevozov mleka v hribovskem področju“.

III. Urejanje kmetijskih zemljišč-priprava
zemljišč za obnovo vinogradov.

1. Višina sredstev: 2,500.000 SIT.
2. Upravičenci: lastniki ali najemniki kme-

tijskih zemljišč na območju Občine Brežice,
ki izpolnjujejo pogoje v točki tri.

3. Pogoji za pridobitev sredstev: priložen
opis obsega opravljenih del, ki ga pred inve-
sticijo pripravi za upravičenca kmetijsko sve-
tovalna služba. Priložena mora biti odločba o
napovedi vinograda ter odločba o statusu
kmeta in originalni račun o opravljenih delih.

4. Višina sofinanciranja: sofinancira se do
50% vrednosti investicije na osnovi prilože-
nih originalnih računov za opravljeno investi-
cijo.

5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
“Ne odpiraj – Javni razpis – “Urejanje kmetij-
skih zemljišč-priprava zemljišč za obnovo vi-
nogradov“.

IV. programi prestrukturiranja kmetij-raz-
vojni programi kmetij.

1. Višina sredstev: 12,000.000 SIT.
2. Upravičenci: fizične in pravne osebe,

ki delujejo na področju kmetijstva.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: prilože-

na dokazila o naložbah prestrukturiranja. Za
naložbe prestrukturiranja se štejejo: izgrad-
nja hlevov, vinskih kleti, objektov namenjenih
za trženje kmetijskih pridelkov, objektov na-
menjenih za prenočitvene zmogljivosti na
kmetiji, nakup protitočnih mrež s pripadajo-
čo opremo, nakup hladilnih komor za hladil-
nice s pripadajočo opremo, hladilnih baze-
nov za mleko, nakup traktorja, nakup strojne
opreme in strojev za bolj ekonomično proiz-
vodnjo na kmetiji, izgradnja plastenjakov in
rastlinjakov. Za nakup traktorja se šteje po
tem razpisu le če ima štirikolesni pogon, kar
mora biti razvidno iz računa ali priloženega
prospekta. Zahtevku mora biti priloženo mne-
nje kmetijske svetovalne službe o upraviče-
nosti naložbe za razvoj kmetije in originalni
računi za nakup ali opravljeno delo vezano
za naložbo, če gre za gradnjo je potrebno
priložiti veljavno gradbeno dovoljenje. Prilo-
žena mora biti odločba o statusu kmeta. V
vsebini vloge za ta namen morajo biti zajeti
naslednji podatki: opis kmetije-opis trenut-
nega stanja (zemljišča, oprema, objekti), za-
kaj je potrebna investicija in kakšne učinke
prinaša investicija. Pri tem ukrepu se šteje za
investicijo, če je njena vrednost minimalno
500.000 SIT in največ 5,000.000 SIT.
Spodnja omejitev ne velja le pri nakupu hla-
dilnih bazenov za mleko. Sredstva se lahko
pridobijo izključno samo za novo opremo.
Sredstva se ne dodeljujejo za projektno in
tehnično dokumentacijo.

4. Višina sofinanciranja: sredstva v višini
do 50% upravičenih stroškov vlaganj v nalo-
žbo za prestrukturiranje kmetije na osnovi
originalnih računov.

5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z na-
slovom pošiljatelja in označene z oznako “Ne
odpiraj – Javni razpis – Programi prestrukturi-
ranje kmetij – razvojni programi kmetij“.
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V. Izobraževanje in raziskovanje za potre-
be kmetijstva-tečaji, predavanja

1. Višina sredstev: 1,000.000 SIT.
2. Upravičenci: fizične in pravne osebe.

Sredstva se lahko pridobijo za kritje stroškov
izobraževanja kmetov in stroškov vezanih na
izobraževanje: plačilo honorarjev predavate-
ljem, plačilo uporabe prostorov za tečaje in
predavanja, izvedbo strokovnih ekskurzij, de-
monstracijskih poskusov, nabava strokovne
literature ter druge izobraževalne dejavnosti
na področju kmetijstva.

3. Višina sofinanciranja: višina subvencije
znaša do 50% vrednosti stroškov navedenih
v tem ukrepu.

4. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
“Ne odpiraj – Javni razpis – “Izobraževanje
in raziskovanje za potrebe kmetijstva“.

VI. Sofinanciranje delovanje društev in nji-
hovih programov

1. Višina sredstev: 1,000.000 SIT.
2. Upravičenci: društva in združenja, ki

so registrirana in delujejo na področju kme-
tijstva v Občini Brežice.

3. Pogoji za pridobitev sredstev: kopija
odločbe o registraciji društva, zapisnik zad-
nje letne skupščine, program dela za leto
2003, ki je finančno ovrednoten, poročilo o
izvedenih delih z dokazili - originalni računi.

4. Višina sofinanciranja: višina odobrenih
sredstev za sofinanciranje posameznega izo-
braževalnega programa je do 50%.

5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
“Ne odpiraj – Javni razpis – Sofinanciranje
delovanje društev in njihovih programov“.

VII. Analiza zemlje
1. Višina sredstev: 300.000 SIT.
2. Upravičenci: fizične in pravne osebe,

ki delujejo na področju kmetijstva.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: zahte-

vek vlagajo upravičenci preko javnega razpi-
sa ali kmetijsko svetovalna služba v njihovem
imenu. K zahtevku je treba priložiti dokazilo
o opravljeni analizi in račun.

4. Višina sofinanciranja: regresira se do
50% upravičenih stroškov analize zemlje.

5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
“Ne odpiraj – Javni razpis – Analiza zemlje“.

XIII. Testiranje škropilnic sejalnic in mol-
znih naprav

1. Višina sredstev: 250.000 SIT.
2. Upravičenci: fizične in pravne osebe,

ki delujejo na področju kmetijstva.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: zahte-

vek vlagajo upravičenci preko javnega razpi-
sa ali kmetijsko svetovalne službe v njihovem
imenu. K zahtevku je treba priložiti dokazilo
o opravljenem testiranju in račun.

4. Višina sofinanciranja: regresira se do
50% upravičenih stroškov za testiranje škro-
pilnic in molznih naprav.

5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
“Ne odpiraj – Javni razpis – Testiranje škro-
pilnic sejalnic in molznih naprav“.

IX. Regres za zdravljenje čebeljih družin
1. Višina sredstev: 200.000 SIT.
2. Upravičenci: Čebelarska zveza Brežice.

Pogoji za pridobitev sredstev: priložena
dokumentacija:

– poročilo o izvedenih ukrepih,
– originalni račun za zdravila, ki se nana-

šajo na zdravstveno zaščito čebel,
– seznam koristnikov zdravstvene preven-

tive čebel.
3. Višina sofinanciranja: subvencija zna-

ša do 50% upravičenih stroškov zdravljenja
čebeljih družin.

4. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
“Ne odpiraj – Javni razpis – Regres za zdrav-
ljenje čebeljih družin“.

X. Vsebina zahtevka
Upravičenec mora vložiti vlogo s podatki

o vlagatelju (poleg osnovnih podatkov tudi
davčna številka, številka računa z navedbo
banke, matična številka-za pravne osebe,
MID kmetije), obrazložitvijo in vsemi predpi-
sanimi prilogami, ki so navedene v razpisu
oziroma razpisni dokumentaciji. Zahtevke vla-
gajo upravičenci iz 1. točke tega člena v svo-
jem imenu ali njihovi pooblaščenci za njihov
račun. Za račune na podlagi katerih se pri-
dobijo sredstva se štejejo tisti, ki so izdani
po 24. 11. 2002 oziroma so veljavni tisti ra-
čuni, ki so bili izdani po končanem lanskolet-
nem razpisu.

K vsem zahtevkom mora biti priložena iz-
java, da za posamezni namen ni upravičenec
pridobil sredstev iz državnega proračuna ali
mednarodnih virov oziroma koliko sredstev
so iz teh virov za določeni namen prejeli ter
izjava, da so podatki v vlogi pravilni in točni.

Skupna vrednost iz občinskih, državnih in
mednarodnih virov je lahko skupaj največ
50% vrednosti investicije.

Razpisna dokumentacija, ki obsega be-
sedilo javnega razpisa, obrazce, je vlagate-
ljem na voljo od dneva objave tega javnega
razpisa na Občini Brežice, Cesta prvih bor-
cev 18, Brežice, pisarna št. 28, ter 25-26 in
na Kmetijsko svetovalni službi, Cesta prvih
borcev 41, Brežice.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom
lahko dobite na Občini Brežice, Oddelku za
gospodarske javne službe in gospodarske
zadeve, ali na tel. št. 07/49-91-516, kontak-
tna oseba: Roman Matjašič.

XI. Rok do katerega morajo biti predlože-
ne vloge za dodelitev sredstev

Vloge s predpisano dokumentacijo mora-
jo biti oddane do vključno 1. 8. 2003, za
ukrepa prevozi mleka v hribovskem podro-
čju in delovanje društev pa do vključno
20. 10. 2003, na naslov: Občina Brežice
Cesta prvih borcev 18, Oddelek za gospo-
darske javne službe in gospodarske zadeve,
8250 Brežice.

XII. Obravnava vlog
Pravočasno prispele in pravilno označe-

ne vloge za razpisane namene bo obravna-
vala komisija, ki jo imenuje župan. O dodeli-
tvi sredstev bo na predlog komisije odločal
župan. Nadzor nad namensko porabo sred-
stev opravlja komisija, ki jo imenuje župan.

Odpiranje vlog bo 5. 8. 2003. Prepozno
prispele oziroma neustrezno opremljene vlo-
ge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnje-
ne. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v
roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove
na dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 5 dni
od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v

roku ne bodo dopolnili, se zavrže, neustrez-
no dopolnjene vloge, pa zavrne.

Upravičenci bodo o izidu razpisa obve-
ščeni najpozneje v roku 45 dni od odpiranja
vlog oziroma v 15 dneh od dneva obravnave
vloge na komisiji, ki jo imenuje župan. Upra-
vičenec bo o izboru obveščen s sklepom in
hkrati pozvan k podpisu pogodbe. Če se
prejemnik v roku 8 dni ne odzove na poziv,
se šteje, da je odstopil od zahteve za prido-
bitev sredstev tega predpisa.

Prejemnik sredstev, za katerega se ugoto-
vi, da je za katerikoli namen pridobitve sred-
stev navajal neresnične podatke oziroma dela
ni opravil v skladu s pogodbo, je dolžan vrniti
vsa neupravičeno pridobljena sredstva, sku-
paj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema dodeljenih sredstev.

Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobi-
tve drugih sredstev po tem pravilniku za na-
slednjih 5 let.

Občina Brežice

Ob-96959
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju po-

sojil za ohranjanje in pospeševanje razvoja
malega gospodarstva, turizma in kmetijstva v
Občini Pesnica (MUV, št. 35/1999) in Pra-
vilnika o spremembah pravilnika o dodelje-
vanju posojil za ohranjanje in pospeševanje
razvoja malega gospodarstva, turizma in
kmetijstva v Občini Pesnica (MUV, št. 13/03)
objavljata Občina Pesnica in Nova kreditna
banka Maribor d.d.

razpis
za dodelitev posojil pod ugodnejšimi
pogoji za ohranjanje in pospeševanje

razvoja malega gospodarstva in
kmetijstva v Občini Pesnica

I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje

dolgoročnih posojil s subvencionirano obre-
stno mero.

II. Pogoji za pridobitev sredstev
Dolgoročna posojila s subvencionirano

obrestno mero se dodeljuje za naslednje na-
mene:

a) Na področju malega gospodarstva in
turizma za:

– nakup, gradnjo, rekonstrukcijo ali adap-
tacijo prostorov namenjenih poslovni dejav-
nosti,

– nakup opreme – osnovnih sredstev,
– razširitev in posodobitev obstoječih pro-

izvodnih in storitvenih kapacitet,
– odpiranje in zagotavljanje novih delov-

nih mest.
b) Na področju kmetijstva za:
– gradnjo, prenovo, adaptacijo gospodar-

skih objektov kmetije,
– razširitev, posodobitev ter pridobivanje

novih zmogljivosti v osnovnih in dopolnilnih
kmetijskih dejavnostih,

– nakup zemlje.
III. Upravičenci in upravičeni stroški
Za posojila pod ugodnejšimi pogoji lahko

zaprosijo prosilci s sedežem na območju Ob-
čine Pesnica:

– samostojni podjetniki in gospodarske
družbe, ki morajo izpolnjevati pogoje za maj-
hna in srednje velika podjetja iz 3. člena Ured-
be o namenih in pogojih za dodeljevanje dr-
žavnih pomoči ter določitvi pristojnih ministr-
stev za upravljanje posameznih shem držav-
nih pomoči (Ur. l. RS, št. 38/03),



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 61-62 / 27. 6. 2003 / Stran 3675

– občani, ki so pri pristojnem organu vlo-
žili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje
dejavnosti oziroma pri pristojnem sodišču pri-
glasitev za vpis v sodni register in priložili vse
predpisane dokumente za ustanovitev gospo-
darske družbe in do odobritve kreditov prido-
bili odločbo o priglasitvi dejavnosti ter registra-
ciji družbe,

– kmetje s stalnim prebivališčem v Občini
Pesnica,

– kmetijske zadruge.
Pridobljena sredstva morajo prosilci vložiti

v razvoj in razširitev poslovanja oziroma oprav-
ljanje svoje dejavnosti v Občini Pesnica. Do
posojil pod ugodnejšimi pogoji niso upraviče-
na podjetja v težavah.

Posojilna sredstva se dodelijo prednostno
prosilcem:

a) na področju malega gospodarstva in
turizma za programe

– ki, zagotavljajo trajna in kvalitetna delov-
na mesta,

– ki, pospešujejo razvoj proizvodnje v ob-
čini.

S posojilom se financirajo stroški materi-
alnih investicij: nakup zemljišča, nakup
zgradb namenjenih poslovni dejavnosti, stro-
ški gradnje in nakup opreme.

b) na področju kmetijstva za programe,
ki predstavljajo prosilcem osnovni vir preživ-
ljanja.

S posojilom se financirajo stroški mate-
rialnih investicij: nakup zamljišča, nakup go-
spodarskih poslopij, stroški gradnje in na-
kup opreme.

IV. Višina razpisanih sredstev znaša
45,000.000 tolarjev.

V. Posojilni pogoji
Posojila se bodo dodeljevala pod nasled-

njimi pogoji:
– obrestna mera: T + 0%,
– znesek posojila: praviloma do 50% pre-

dračunske vrednosti naložbe,
– rok vračila: do 5 let z možnim moratori-

jem odplačila do 12 mesecev,
– zavarovanje: z zastavo nepremičnin

oziroma drugimi primernimi oblikami zava-
rovanja.

Posojilojemalci morajo predložiti banki go-
spodarski načrt oziroma investicijski program
in drugo dokumentacijo, ki jo zahteva banka.
Če se spremeni način obračuna obresti (od-
prava temeljne obrestne mere ipd.), se ban-
ka, občina in posojilojemalec dogovorijo za
drugačno višino in obračun obresti. Višina
dodeljenih posojil bo praviloma največ do 5
mio tolarjev.

VI. Rok in način prijave na razpis
Zahtevki za pridobitev sredstev se vložijo

do 31. 8. 2003.
Če sredstva ne bodo izkoriščena, se raz-

pis podaljša najdlje do 30. 11. 2003.
VII. Informacije
Informacije in vloge sprejema Nova kredit-

na banka Maribor d.d.:
– za družbe: Sektor naložb in sredstev,

Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, tel.
02/229-24-22 in 02/229-25-34,

– za samostojne podjetnike in kmete: Od-
delek za poslovanje z gospodarskimi družba-
mi in malo gospodarstvo, Ulica Vita Kraigher-
ja 4, 2505 Maribor, tel. 02/238-01-69 in
02/238-01-58.

Občina Pesnica
Nova kreditna banka Maribor d.d.

Javne dražbe

Št. 43 Ob-96783
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih fi-

nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), 39. člena Uredbe o prido-
bivanju, razpolaganju in upravljanju s stvar-
nim premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03), Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemlji-
šči (MUV št. 31/97, 13/98, 13/01) in 5. čle-
na Statuta Javnega podjetja za gospodarje-
nje s stavbnimi zemljišči Javno podjetje za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.,
Grajska ulica 7, 2000 Maribor, za Mestno
občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor, razpisuje

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Predmet prodaje so:
A) Zemljišče parc. št. 1195/1, v izmeri

405 m2, prip. vl. št. 2131, k.o. Studenci, kjer
je vpisana lastninska pravica na Mestno obči-
no Maribor.

Zemljišče ni samostojna gradbena parce-
la, je ozek pas med Ulico Pohorskega bata-
ljona in Pekersko cesto v Mariboru.

Izklicna cena je 4,494.120 SIT, kar znaša
11.096,61 SIT/m2.

B) Zemljišče parc. št. 2106/6, v izmeri
169 m2, prip. vl. št. 1347, k.o. Koroška vrata,
kjer je vpisana lastninska pravica na Mestno
občino Maribor.

Zemljišče ni samostojna gradbena parce-
la. Zemljišče v naravi predstavlja manjkajoči
del v kareju 13, v skladu z zazidalnim načr-
tom za ta območja S-8 in Š-8/1 v Mariboru.

Izklicna cena je 8,107.496,10 SIT, kar zna-
ša 47.973,35 SIT/m2.

C) Zemljišče parc. št. 711/2, v izmeri
468 m2, prip.vl. št. 1119, k.o. Tezno, kjer je
vpisana lastninska pravica na Mestno občino
Maribor.

Zemljišče se nahaja med stanovanjskima
objektoma Zagrebška cesta 43 in 47 v Mari-
boru.

Izklicna cena je 6,548.817,60 SIT, kar
znaša 13.993,20 SIT/m2.

D. Zemljišče parc. št. 127/2, v izmeri
340 m2, prip. vl. št. 875, k.o. Studenci, kjer
je vpisana lastninska pravica na Mestno obči-
no Maribor.

Zemljišče ni samostojna gradbena parce-
la, je ožji pas ob Občinski ulici v Mariboru.

Izklicna cena je 4,275.840 SIT, kar znaša
12.576 SIT/m2.

2. Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna. Dražbo vodi pred-

sednik Komisije za izvedbo in nadzor prodaje
stavbnih zemljišč (v nadaljevanju voditelj dra-
žbe).

Znesek vsakega višanja na dražbi je po
100.000 SIT.

Vsak dražitelj mora vplačati pred začet-
kom dražbe varščino v višini 10% izklicne ce-
na na transakcijski račun Javnega podjetja za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.,
04515-0000651184, odprt pri NKBM d.d.

Dražitelj mora pred začetkom dražbe pred-
ložiti dokazilo o plačilu varščine.

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe. Pred začetkom javne dražbe
morajo pravne osebe, ki so registrirane v Re-
publiki Sloveniji, prodajalcu predložiti ustrez-

no dokazilo, ki ne sme biti starejši od 30 dni.
Fizične osebe pa morajo priložiti fotokopijo
potrdila o državljanstvu Republike Slovenije
in osebni dokument. Pooblaščenci pravnih in
fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti
notarsko overjeno pisno pooblastilo.

Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo
ceno.

Dražba je končana, ko voditelj dražbe tri-
krat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti
dražbenemu postopku je mogoče podati do-
kler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Morebitne ugovore reši voditelj dražbe.

Uspelemu dražitelju se plačana varščina
všteje v kupnino. Tistim dražiteljem, ki na dra-
žbi niso uspeli, se varščina po končni dražbi
vrne v osmih dneh po končani javni dražbi.

3. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v prostorih Jav-

nega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Ma-
ribor, v četrtek, dne 17. 7. 2003, ob 9. uri.

4. Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodaj-

no pogodbo najkasneje v 15 dneh po za-
ključku javne dražbe. Kupec mora poravnati
kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe. Če
dražitelj po svoji krivdi ne podpiše pogodbe v
postavljenem roku, se šteje, da je odstopil od
nakupa, varščina pa zapade prodajalcu.

Kupec mora poravnati kupnino v 8 dneh
po podpisu pogodbe

Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina iz-
ročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo po-
dan zemljiškoknjižni predlog.

5. Plačilo stroškov
Kupec se obveže plačati kupnino, 20%

DDV, stroške Javnega podjetja za gospodar-
jenje s stavbnimi zemljišči v zvezi s pripravo
javne dražbe in pogodbe.

Kupec je dodatno dolžan plačati komu-
nalni prispevek za zemljišče:

Parcela A: komunalni prispevek v višini
781.000 SIT.

Parcela B: komunalni prispevek v višini
449.000 SIT.

Parcela C: komunalni prispevek v višini
999.000 SIT.

Parcela D: komunalni prispevek v višini
790.500 SIT.

Ogled nepremičnin je možen na kraju sa-
mem. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 02/22-01-426.

Javno podjetje za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči d.o.o., Maribor

Ob-96871
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni sa-

moupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 –
odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 –
odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00, 100/00, 87/2001, 16/02 in 51/02),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03) in na podlagi posameznih
programov prodaje nepremičnin v lasti Občine
Tolmin z dne 28. 3. 2003, objavljamo

javno dražbo
za odprodajo nepremičnin v Poreznu

št. 13/a, Podbrdo in poslovnega lokala
v Tolminu
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I. a) Predmet prodaje je dotrajana montaž-
na stanovanjska hiša Porezen 13/a, ki stoji
na parceli št. 685/4 hiša 63 m2 in ji pripada-
jo še zemljišča parc. št. 685/2 dvorišče
344 m2 in parc. št. 689/2 travnik 38 m2, ki
so vpisane v vl. št. 540, k.o. Podbrdo:

– skupna koristna površina stanovanjske
hiše je 94,10 m2, od česar je kletni del
33,57 m2, montažni del pa 60,53 m2;

– izklicna cena montažne stanovanjske hi-
še skupaj s pripadajočimi zemljišči je
2,741.373 SIT;

– varščina je 274.137,30 SIT;
– najnižji znesek višanja je 50.000 SIT.
II. a) Predmet prodaje je poslovni lokal, ki

se nahaja v pritličju stavbe skupaj s pripadajo-
čim solastninskim deležem zemljišča v Tolmi-
nu, Ulica Petra Skalarja 8, ki stoji na parceli št.
1065 stanovanjska stavba 269 m2 in dvorišče
34 m2, vpisani v vl. št. 52, k.o. Tolmin:

– skupna koristna površina lokala je
89,74 m2;

– izklicna cena lokala skupaj s pripadajo-
čim solastninskim delom zemljišča je
7,817.850 SIT;

– varščina je 781.785 SIT;
– najnižji znesek višanja je 50.000 SIT.
III. Način, kraj in čas dražbe: javna dražba

bo ustna, na naslovu: Občina Tolmin, Ulica
Padlih borcev 2, 5220 Tolmin, v ponedeljek,
dne 14. 7. 2003 ob 8. uri za nepremičnine
pod I) in ob 9. uri za nepremičnine pod II), v
pravni pisarni.

IV. Na javni dražbi lahko sodelujejo:
– fizične osebe, ki so državljani Republi-

ke Slovenije in predložijo dokazilo o držav-
ljanstvu Republike Slovenije (ali potrdilo, ali
veljavna osebna izkaznica ali veljavni potni list
RS) ter dokazilo o plačilu varščine;

– pravne osebe, ki predložijo izpisek iz so-
dnega ali drugega registra, iz katerega je raz-
vidno, da imajo sedež pravne osebe v Repu-
bliki Sloveniji, ter dokazilo o plačilu varščine.

Zastopniki fizičnih oziroma pravnih oseb
morajo komisiji predložiti pisno pooblastilo,
overjeno pri notarju.

V. V ceno nepremičnin niso vključeni da-
vek na promet nepremičnin ter stroški v zvezi
s prenosom lastninske pravice, ki jih mora
kupec poravnati ob sklenitvi pogodbe.

VI. Nepremičnine bodo prodane najugo-
dnejšemu ponudniku, ki je tisti, ki bo ponudil
najvišjo ceno nad izklicno ceno.

VII. Udeleženci javne dražbe morajo pred
pričetkom javne dražbe, za nepremičnino, za
katero so zainteresirani, plačati varščino na-
vedeno v tem razpisu na transakcijski račun
št. 01328-0100014970 Proračun Občine
Tolmin. Varščina bo najugodnejšemu ponud-
niku/kupcu vračunana v kupnino, ostalim pa
brez obresti vrnjena v roku 3 dni po končani
dražbi.

VIII. Plačilni pogoji: kupec mora plačati ku-
pnino v denarju. Plačilo celotne kupnine je
pogoj za pridobitev lastninske pravice, rok
plačila je 8 dni po izstavitvi računa. Plačilo
celotne kupnine v roku, ki je določen, je
bistvena sestavina pravnega posla.

IX. Drugi pogoji:
a) Nakup nepremičnin se opravi po siste-

mu “videno – kupljeno”, kasnejše reklamaci-
je ne bodo upoštevane.

b) Prodajno pogodbo mora uspeli ponud-
nik s prodajalcem skleniti v 15 dneh po za-
ključku dražbe.

c) Prodajalec bo izročil nepremičnine v
last in posest ter predlagal vknjižbo lastnin-
ske pravice takoj po plačilu celotne kupnine,
kar kupec izkaže s pisnim potrdilom.

d) Komisija lahko s soglasjem župana Ob-
čine Tolmin postopek ustavi do sklenitve prav-
nega posla.

e) Vsi dodatni podrobnejši podatki in infor-
macije so dostopni na sedežu Občinske upra-
ve občine Tolmin, Ulica Padlih borcev 2, Tol-
min, tel. 05/381-95-14. Ogled nepremičnin
je možen po dogovoru.

Občina Tolmin

Ob-96937
Nepremičnine Celje d.o.o., Trg Celjskih

knezov 8, Celje, in Mestna Občina Celje, Trg
celjskih knezov 9, Celje, na podlagi 51 člena
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
72/93, 74/98), Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premo-
ženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
ter sklepom 5. seje Mestnega sveta mestne
občine Celje z dne 22. 4. 2003, objavlja

prodajo nepremičnin
z zbiranjem pisnih ponudb (pisna

dražba)
I. Predmet prodaje je:
1. Poslovni prostor za storitveno ali trgov-

sko dejavnost v stavbi Ulica V.prekomorske
brigade 4, Celje, v izmeri 33,92 m2. Izklicna
cena je 4,898.233,80 SIT.

2. Kletni prostor v stavbi Razlagova 6, Ce-
lje, v izmeri 76,57 m2. Izklicna cena je
2,767.032 SIT.

3. Prostor v stavbi Gledališki trg 7, Celje,
v izmeri 56,10 m2. Izklicna cena je
2,505.652,20 SIT.

4. Poslovni prostor v stavbi Glavni trg 17,
Celje, v izmeri 42,27 m2. Izklicna cena je
5,775.300,90 SIT.

5. Skladiščni prostor v kleti stavbe Glavni
trg 18, Celje, v izmeri 65,95 m2. Izklicna ce-
na je 7,724.459,70 SIT.

6. Poslovni prostor v stavbi Gosposka 6,
Celje, v izmeri 20,12 m2. Izklicna cena je
1,629.720 SIT.

7. Poslovni prostor v stavbi Kidričeva 6,
Celje, v izmeri 331,25 m2. Izklicna cena je
56,523.744 SIT.

8. Poslovni prostor v stavbi Zagata 4, Ce-
lje, v izmeri 13,72 m2. Izklicna cena je
2,154.454,20 SIT.

9. Poslovni prostor v stavbi Zagata 4, Ce-
lje, v izmeri 69,57 m2. Izklicna cena je
11,678.796 SIT.

10. Poslovni prostor v stavbi Zagata 2, Ce-
lje, v izmeri 123,21 m2. Izklicna cena je
28,464.885 SIT.

11. Skladiščni prostor v stavbi Trg celjskih
knezov 10, Celje, v izmeri 43,55 m2. Izklicna
cena je 3,960.223,70 SIT.

12. Stanovanjsko-poslovna stavba veliko-
sti 181 m2, gospodarsko poslopje velikosti
25 m2 in dvorišče velikosti 748 m2 Zagrad 43,
Celje. Izklicna cena je 14,262.545 SIT.

13. Poslovni prostor v Ulici 5. prekomor-
ske brigade 2, Celje, v izmeri 72,10 m2. Iz-
klicna cena je 17,417.072 SIT.

14. Poslovni prostor v Ulici 5. prekomor-
ske brigade 2, Celje, v izmeri 68,20 m2. Iz-
klicna cena je 14,842.365 SIT.

15. Poslovni objekt v Vodnikovi 1, Celje, v
izmeri 696,50 m2. Izklicna cena je
133,986.042 SIT.

16. Poslovni prostor v kleti stavbe Stane-
tova 4, Celje, v izmeri 258,80 m2. Izklicna
cena je 50,113.142 SIT.

Vse nepremičnine, razen pod 2., 3., 4.,
5., 6., 9., 12. in 16. točko so obremenjene z
najemnim razmerjem. Najemnik ima ob izpol-
njevanju pogojev dražbe predkupno pravico,
pri čemer se upoštevajo njihova vlaganja v
objekt, oziroma poslovne prostore.

II. Pogoji pisne dražbe
Ponudbe lahko pošiljajo fizične osebe, ki

so državljani Republike Slovenije in pravne
osebe, ki so registrirane in imajo sedež v
Republiki Sloveniji.

Pisna ponudba mora vsebovati naslov kup-
ca, navedbo nepremičnine in ponujeni zne-
sek. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o
državljanstvu za fizično osebo, oziroma origi-
nalni izpisek iz sodnega registra s katerim
pravna oseba izkaže sedež v Republiki Slo-
veniji in potrdilo o plačani varščini. Ponudbi je
potrebno priložiti tudi potrdilo o plačanih dav-
kih in prispevkih. V primeru, ko je ponudnik
najemnik kateregakoli poslovnega prostora ali
stanovanja, last Mestne občine Celje ali Ne-
premičnine Celje d.o.o., mora ponudbi prilo-
žiti dokazilo o plačanih obveznostih iz naslo-
va najemnega razmerja.

Ponudbe je potrebno poslati priporoče-
no, ali osebno vročiti na naslov: Nepremični-
ne Celje, d.o.o., Trg celjskih knezov 8, Celje,
v zapečateni kuverti z oznako: “Ponudba za
nakup nepremičnin na naslovu (naslov po-
slovnega prostora, za katerega se daje po-
nudba)“.

Rok za zbiranje ponudb je do vključno
7. 7. 2003. Vsak ponudnik mora pred zaklju-
čenim rokom za oddajo ponudbe položiti var-
ščino v višini 10% od izklicne cene na tran-
sakcijski račun Nepremičnine Celje, d.o.o.,
št. 24300-8004305631 z navedbo “varšči-
na za javno dražbo“. Plačana varščina bo iz-
branim ponudnikom vračunana v ceno, dru-
gim pa bo brez obresti vrnjena v 5 dneh po
izbiri ponudnikov.

Javno odpiranje pisnih ponudb bo 8. 7.
2003 ob 10. uri v prostorih Nepremičnine
Celje, d.o.o., Trg celjskih knezov 8, Celje.

Prodajalec na podlagi tega zbiranja po-
nudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji
zemljišča z najugodnejšim ponudnikom, ozi-
roma lahko začeti postopek do sklenitve prav-
nega posla ustavi.

O tem, kdo je najugodnejši ponudnik, bo-
do ponudniki, ki na odpiranju ponudb ne bo-
do prisotni, obveščeni v 5 dneh po odpiranju.
Izbran bo tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo
ceno, pri enaki ponudbi pa tisti, ki ponudi
najkrajši rok plačila celotne kupnine.

Kupna pogodba bo sklenjena v 15 dneh
po odpiranju pisnih ponudb, rok za plačilo
kupnine pa je 8 dni od sklenitve pogodbe.

Izročitev nepremičnine in prenos lastniš-
tva se opravi po popolnem plačilu kupnine in
stroškov.

Davek na promet z nepremičninami, stro-
ške cenitve, sestave in overitve pogodb ter
druge stroške v zvezi z nakupom ter preno-
som lastništva plača kupec.

Vse druge informacije lahko dobijo zainte-
resirani ponudniki na zgoraj navedenem na-
slovu vsak dan od 8. do 11. ure, tel.
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Št. 115/03 Ob-96733
Javni zavod Zdravstveni dom Zagorje ob-

javlja prosto delovno mesto
zdravnika/zdravnice v ambulanti

splošne medicine ZD Zagorje.
Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim

delovnim časom za določen čas za nado-
meščanje zdravnice na porodniškem dopu-
stu ter 4-mesečno poskusno dobo.

Pogoji:
– zdravnik specialist splošne/družinske

medicine ali zdravnik po končanem sekun-
darijatu,

– veljavna licenca Zdravniške zbornice
Slovenije,

– državljanstvo Republike Slovenije,
– vozniški izpit B kategorije.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev sprejemamo 8 dni po objavi na naslov:
Zdravstveni dom Zagorje, Cesta zmage 1,
1410 Zagorje.

Zdravstveni dom Zagorje

Št. 79/2003 Ob-96736
Svet Zavoda za zdravstveno varstvo No-

va Gorica na podlagi 22. in 23. člena statu-
ta Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Go-
rica in sklepa Sveta zavoda razpisuje delov-

Druge objave

Ob-96880

Zbiranje ponudb
za nakup programskega paketa za

portfeljski način upravljanja
premoženja

1. Naročnik: Kapitalska družba, d.d.
2. Naslov naročnika: Dunajska cesta 56,

1000 Ljubljana, tel. 01/474-67-00, telefaks
01/474-67-47.

3. Predmet naročila: nakup programske-
ga paketa za portfeljski način upravljanja
premoženja. Programski paket mora omo-
gočiti naslednje funkcionalnosti:

– računanje donosa in donosnosti port-
felja,

– analizo porfelja,
– simulacijo portfelja,
– merjenje tveganj,
– upravljanje s tveganji.
4. Način oddaje naročila: dvostopenjski

postopek zbiranja ponudb – v prvi fazi se
bo ugotavljala usposobljenost ponudnikov,
v drugi fazi bo med usposobljenimi ponud-
niki izbran najugodnejši ponudnik.

5. Kraj dobave: sedež naročnika.
6. Razpisna dokumentacija: ponudniki

lahko razpisno dokumentacijo po predho-
dni najavi dvignejo na sedežu naročnika v
recepciji Kapitalske družbe, d.d., II. nad-
stropje (razpisna dokumentacija je brezplač-
na) oziroma zanjo zaprosijo po e-pošti zo-
ran.perse@kapitalska-druzba.si.

7. Dodatne informacije: kontaktna ose-
ba za dajanje vsebinskih pojasnil je Darko
Torkar, tel. 01/4746-718, e-pošta darko.tor-

kar@kapitalska-druzba.si, za dajanje poja-
snil glede postopkov izvedbe naročila pa
mag. Zoran Perše, tel. 01/47-46-772,
e-pošta zoran.perse@kapitalska-druzba.si.

8. Oddaja ponudbe: ponudniki morajo
pisne ponudbe oddati v zaprti kuverti na
sedežu naročnika najkasneje do 25. avgu-
sta 2003 do 13. ure.

9. Odpiranje ponudb: interno odpiranje
ponudb bo dne 25. avgusta 2003 ob 14.
uri.

10. Merila za ocenjevanje ponudb: po-
nudbena cena, cena vzdrževanja program-
skega paketa, rok izvedbe del, reference
ponudnika, dodatne ugodnosti (merila bo-
do kvantitativno ovrednotena v razpisni do-
kumentaciji). Ponudbe se bodo ocenjevale
v drugi fazi naročila.

11. Pogajanja: s ponudniki iz ožjega iz-
bora bo naročnik izvedel vsebinska in ce-
novna pogajanja.

12. Predstavitev ponudb: ponudniki mo-
rajo biti v času od 26. avgusta do 9. sep-
tembra 2003 pripravljeni podrobneje pred-
staviti delovanje ponujenega programskega
paketa. Točen rok za predstavitev posamez-
nih ponudb bo strokovna komisija določila
naknadno.

13. Rok za sprejemanje odločitev: izbira
usposobljenih ponudnikov bo izvedena do
11. septembra 2003 (zaključek prve faze
naročila), izbira najugodnejšega ponudnika
pa do 16. oktobra 2003 (zaključek druge
faze naročila).

14. Možnost neizbora najugodnejšega
ponudnika: naročnik si pridržuje pravico, da
s sprejemom sklepa o zaključku postopka
naročila po izvedbi druge faze naročila ne
izbere nobenega izmed ponudnikov kot naj-
ugodnejšega, kljub temu, da je naročilo
uspelo (prejeti sta vsaj dve pravilni ponudbi).

Kapitalska družba, d.d.

Razpisi delovnih
mest

Št. 111-49/03-0515 Ob-96675
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):

a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o so-
dniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu Zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-46/03-0515 Ob-96811
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):

a) 1 prosto mesto okrajnega sodni-
ka na Okrajnem sodišču v Šmarju pri
Jelšah.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o so-
dniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu Zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-50/03-0515 Ob-96961
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):

a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču na Vrhniki.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o so-
dniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu Zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

no mesto
direktorja Zavoda za zdravstveno var-

stvo Nova Gorica.
Delovno mesto razpisujemo za nedolo-

čen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo imenovan za štiri leta in bo po
končanem mandatu lahko ponovno imeno-
van.

Kandidat-ka mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

– visoka strokovna izobrazba s speciali-
zacijo zavodove dejavnosti,

– 5 let specialistične strokovne prakse,
– organizacijske in vodstvene sposobno-

sti.
Kandidati morajo predložiti program de-

javnosti zavoda s smernicami za njegovo
izvajanje.

Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev naj kandidati pošljejo v
15 dneh po razpisu v zaprti ovojnici na na-
slov: Zavod za zdravstveno varstvo Nova Go-
rica, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gori-
ca, z oznako »za razpisno komisijo«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh od dneva objave razpisa.

Zavod za zdravstveno varstvo
Nova Gorica

03/42-65-116, faks 03/42-65-134, kontak-
tna oseba Andrej Urankar. Ogled nepremič-
nin je mogoč po dogovoru.

Nepremičnine Celje, d.o.o.
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Št. 333-1/2003/66 Ob-96922 
Na podlagi razpisa za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih 
kvot v skladu z Uredbo o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (Uradni 
list RS, št. 116/02, 21/03 in Uradni list RS, št. 49-51/03) objavlja Agencija  Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja 
 

rezultate o izbiri najugodnejših ponudnikov za razdelitev dela carinskih kvot, 
ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru razpisanih carinskih kvot 

 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) objavlja v skladu z  
zadnjim odstavkom 9. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02) 
naslednje rezultate razpisa: 

 
 
 
 
 

M A K E D O N I J A       
        

04 06 90 50 10 Sir in skuta          KOLIČINA: 50 t   

       - Sir, drug:    

            - drugo:    

                - - - drugo:    

                  - - - - siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože: 

                                      - - - - - siri iz ovčjega mleka s slanico: 
 

Zap. 
št. 

Naziv podjetja Ponudba Tarifna oznaka Ponujene 
cena (SIT/t) 

Zahtevana 
količina (t) 

Dodeljeno 
(t) 

1. MAKEDONIJA TRADE d.o.o. 1. ponudba 0406 90 50 10 2.100,00 20 20 
2. MAKEDONIJA TRADE d.o.o. 2. ponudba 0406 90 50 10 1.050,00 15 15 
3. MAKEDONIJA TRADE d.o.o. 3. ponudba 0406 90 50 10 950,00 15 15 
4. ZADRUŽNA KMETIJSKA DRUŽBA d.o.o. 1. ponudba 0406 90 50 10 400,00 10 0 

 S K U P A J:      60 50 
 
 
 
 
 
 

M A K E D O N I J A        
         

0204 10 00 Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno            KOLIČINA: 50 t 

    - Trupi in polovice, jagnječji, sveži ali ohlajeni     
 

Zap. 
št. 

Naziv podjetja Ponudba Tarifna oznaka 
Ponujene 

cena (SIT/t) 
Zahtevana 
količina (t) 

Dodeljeno 
(t) 

1. ZADRUŽNA KMETIJSKA DRUŽBA d.o.o. 1. ponudba 0204 10 00 400,00 25 25 
 S K U P A J:      25 25 
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M A K E D O N I J A        
         

0406 90 99 20                                           KOLIČINA: 50 t 

   - - - - - drugo:     

          - - - - drugo:     

                 - - - - - - siri iz kravjega mleka s slanico     
 

Zap. 
št. 

Naziv podjetja Ponudba Tarifna oznaka 
Ponujene 

cena (SIT/t) 
Zahtevana 
količina (t) 

Dodeljeno 
(t) 

1. MAKEDONIJA TRADE d.o.o. 1.  ponudba 0406 90 99 20 850,00 20 20 
2. MAKEDONIJA TRADE d.o.o. 2.  ponudba 0406 90 99 20 650,00 15 15 
3. MAKEDONIJA TRADE d.o.o. 3.  ponudba 0406 90 99 20 550,00 15 15 
4. ZADRUŽNA KMETIJSKA DRUŽBA d.o.o. 1.  ponudba 0406 90 99 20 400,00 10 0 

 S K U P A J:      60 50 
 
 
 
 

M A K E D O N I J A        
         

0409 00 00 Med, naravni                            KOLIČINA: 50 t 
 

Zap. 
št. 

Naziv podjetja Ponudba Tarifna oznaka 
Ponujene 

cena (SIT/t) 
Zahtevana 
količina (t) 

Dodeljeno 
(t) 

1. ERA d.d. 1. ponudba 0409 00 00 3.000,00 20 20 
2. ZADRUŽNA KMETIJSKA DRUŽBA d.o.o. 1. ponudba 0409 00 00 300,00 20 20 

 S K U P A J:      40 40 
 
 
 
 

M A K E D O N I J A        
         

0702 00 00 Paradižnik, svež ali ohlajen                                     KOLIČINA: 2.500 t 

od 1. junija do 30. septembra     
 

Zap. 
št. 

Naziv podjetja Ponudba Tarifna oznaka 
Ponujene 

cena (SIT/t) 
Zahtevana 
količina (t) 

Dodeljeno 
(t) 

1. POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 1. ponudba 0702 00 00 7.500,00 500 500 
4. RASTODER d.o.o. 1. ponudba 0702 00 00 3.000,00 400 400 
2. POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 2. ponudba 0702 00 00 2.900,00 200 200 
5. ERA d.d. 1. ponudba 0702 00 00 2.000,00 50 50 
12. VINOJUG ŠENČUR d.o.o. 1. ponudba 0702 00 00 2.000,00 60 60 
8. MAKTRANS d.o.o. 3. ponudba 0702 00 00 1.600,00 200 200 
9. MAKEDONIJA TRADE d.o.o. 1. ponudba 0702 00 00 1.501,00 60 60 
3. POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 3. ponudba 0702 00 00 1.400,00 100 100 
7. MAKTRANS d.o.o. 2. ponudba 0702 00 00 1.100,00 200 200 
10. MAKEDONIJA TRADE d.o.o. 2. ponudba 0702 00 00 1.001,00 60 60 
11. MAKEDONIJA TRADE d.o.o. 3. ponudba 0702 00 00 601,00 100 100 
6. MAKTRANS d.o.o. 1. ponudba 0702 00 00 600,00 200 200 
13. ZADRUŽNA KMETIJSKA DRUŽBA d.o.o. 1. ponudba 0702 00 00 65,00 300 300 

 S K U P A J:      2.430 2.430 
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M A K E D O N I J A       
        

0703 10 Čebula, šalotka, česen, por in druge užitne čebulnice, sveža ali ohlajena                                                                                       KOLIČINA: 100 t 

      - čebula in šalotka:    
 

Zap. 
št. 

Naziv podjetja Ponudba Tarifna oznaka 
Ponujene 

cena (SIT/t) 
Zahtevana 
količina (t) 

Dodeljeno 
(t) 

1. ZADRUŽNA KMETIJSKA DRUŽBA d.o.o. 1. ponudba 0703 10 70,00 20 20 

 S K U P A J:      20 20 
 
 
 
 
M A K E D O N I J A       

        

0704 90 Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže ali ohlajene                                                                      KOLIČINA: 1.000 t 
 

Zap. 
št. 

Naziv podjetja Ponudba Tarifna oznaka 
Ponujene 

cena (SIT/t) 
Zahtevana 
količina (t) 

Dodeljeno 
(t) 

1. POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 1. ponudba 0704 90 1.500,00 100 100 
3. VINOJUG ŠENČUR d.o.o. 1. ponudba 0704 90 10 1.000,00 20 20 
2. POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 2. ponudba 0704 90 900,00 100 100 
4. ZADRUŽNA KMETIJSKA DRUŽBA d.o.o. 1. ponudba 0704 90 70,00 100 100 

 S K U P A J:      320 320 
 
 
 
 

M A K E D O N I J A       
        

0707 00 05  Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene                                                                                           KOLIČINA: 600 t 

  - kumare:    
 

Zap. 
št. 

Naziv podjetja Ponudba Tarifna oznaka 
Ponujene 

cena (SIT/t) 
Zahtevana 
količina (t) 

Dodeljeno 
(t) 

7. MAKTRANS d.o.o. 3. ponudba 0707 00 05 1.600,00 40 40 
4. ERA d.d. 1. ponudba 0707 00 05 1.500,00 3 3 
6. MAKTRANS d.o.o. 2. ponudba 0707 00 05 1.100,00 40 40 
8. MAKEDONIJA TRADE d.o.o. 1. ponudba 0707 00 05 1.001,00 40 40 
10. VINOJUG ŠENČUR d.o.o. 1. ponudba 0707 00 05 1.000,00 10 10 
1. POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 1. ponudba 0707 00 05 900,00 60 60 
5. MAKTRANS d.o.o. 1. ponudba 0707 00 05 600,00 40 40 
9. MAKEDONIJA TRADE d.o.o. 2. ponudba 0707 00 05 501,00 40 40 
2. POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 2. ponudba 0707 00 05 500,00 40 40 
3. POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 3. ponudba 0707 00 05 100,00 60 60 
11. ZADRUŽNA KMETIJSKA DRUŽBA d.o.o. 1. ponudba 0707 00 05 70,00 200 200 

 S K U P A J:      573 573 
 
 

Agencija Republike Slovenije 
za kmetijske trge in razvoj podeželja 
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Ob-96896
Agencija RS za regionalni razvoj objavlja

rezultate razpisa
sklenjene pogodbe o dotacijah v

mesecu juniju 2003
Program in Finančna linija: program

Phare čezmejno sodelovanje Sloveni-
ja/Madžarska 2001, Skupni sklad za male
projekte

Pogodbe o dotacijah Evropske skupno-
sti sklenjene po razpisu št. SI.0109.03,
objavljenem dne 28. 2. 2003

Koristnik: Naziv projekta Lokacija projekta Trajanje Znesek %
Ime & lokacija projekta dotacije celotne

(mesecev) (EUR) vrednosti
projekta

Rdeči križ Slovenije, Manj stresa, več zdravja Pomurje: 12 46.195 74,48
Območno združenje Županija Zala
Murska Sobota
Društvo za promocijo in Regionalna počitniška Pomurje: 12 21.826 74,50
zaščito prekmurskih mreža Železna županija
dobrot, Murska Sobota
Klub pomurski Razvoj čezmejnih Pomurje: 12 31.871 74,99
akademski center, inovativnih izobraževanj iz Županija Vas
Murska Sobota astronomije
Prostovoljno gasilsko Varno v prihodnost Pomurje; 12 49.560 74,60
društvo Černelavci, Železna županija
Murska Sobota
Srednja poklicna in Čezmejno učenje Pomurje; 12 16.295 75,00
tehniška šola, Murska računalništva Železna županija
Sobota
Zavod za zdravstveno Ohranimo zdravje otrok Pomurje: 12 49.844 74,28
varstvo, Murska Sobota Županija Zala
Prleška razvojna Učne poti Mura - Kerka Pomurje: 12 48.047 74,86
agencija - GIZ, Ljutomer Županija Zala
Turistično društvo Borovo gostüvanje Goričko; Porabje 12 15.188 59,54
Šalamenci, Puconci
Občina Hodoš Z vidro do čistejših voda Goričko; Örseg 12 45.184 74,39
Društvo Dota, Črenšovci Doživetja goričkega Pomurje; Kobilje 12 35.700 75,00

podeželja
Center za socialno delo, KCM - kultura in zdravstvo Pomurje; 12 40.290 75,00
Murska Sobota mladih Županija Zala,

Vas, Monošter
Agencija RS za regionalni razvoj

Št. 224/03 Ob-97027
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 6/03) in Pravilnikom o strokov-
nih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02),
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: mini-
strstvo) objavlja

javni poziv
za izbor kulturnih projektov na

področju naročil izvirnih slovenskih
glasbenih del ter koreografij in notnih
izdaj, ki jih bo v letu 2003 financirala

Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: PP4-03)

Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

1. Predmet poziva
Predmet poziva je financiranje kulturnih

projektov nevladnih in zasebnih kulturnih or-

ganizacij, gospodarskih družb, javnih zavo-
dov, ki v letu 2003 niso bili neposredno
pozvani k predložitvi programa dela in fi-
nančnega načrta s strani ministrstva, in po-
sameznikov, ki delujejo na področju kultu-
re, ter s projekti z istimi vsebinami niso so-
delovali na razpisih Ministrstva za kulturo v
letu 2003.

2. Področji poziva
Poziv se nanaša na naslednji področji

glasbenega ustvarjanja in posredovanja jav-
nih kulturnih dobrin: naročila izvirnih slo-
venskih glasbenih del ter koreografij in not-
ne izdaje.

3. Pomen izrazov
Nevladne in zasebne kulturne organiza-

cije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije
ter zasebni zavodi in gospodarske organi-
zacije, ki delujejo na področjih poziva. Jav-
ni zavodi so pravne osebe, registrirane za
opravljanje javne službe s področja kulture
ali humanističnih znanosti. Posamezniki so

samostojni ustvarjalci na področju kulture
in ostale fizične osebe, ki delujejo na po-
dročjih poziva (v nadaljevanju: upravičene
osebe.)

Predlagatelj projekta je odgovorni nosi-
lec projekta v vlogi organizatorja, producen-
ta, založnika oziroma posameznik v vlogi
avtorja ali izvajalca.

Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključe-
na celota. Vsebino in celotni obseg projek-
ta je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega
obrazca in obveznih prilog.

4. Splošni pogoji za sodelovanje
4.1 Na poziv se lahko prijavijo le predla-

gatelji projektov (upravičene osebe), ki iz-
polnjujejo naslednje pogoje:

– so pravne osebe ali samostojni podjet-
niki, ki so registrirani za opravljanje kultur-
no-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno doka-
zilo: kopija izpiska iz registra, iz katere je
razvidno, da je predlagatelj registriran za
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opravljanje dejavnosti - izpisek ne sme biti
starejši od šestih mesecev, priložiti pa je
mogoče tudi fotokopijo; v primeru, da mini-
strstvo naknadno zahteva originalno potrdi-
lo, ga mora prijavitelj v zahtevanem roku
prinesti);

– so fizične osebe, ki delujejo na po-
dročjih poziva (obvezno dokazilo: referen-
ce posameznika na področjih poziva v ča-
su od 2001-2003) in imajo stalno prebiva-
lišče v RS;

– zagotavljajo dostopnost projektov jav-
nosti;

– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2002, izpolnjevali
vse svoje obveznosti do ministrstva;

– ne prijavljajo projektov, ki so že bili
izbrani v okviru programskega ali projek-
tnega razpisa ministrstva v letu 2003, ali
tistih projektov, ki so že bili izbrani na kate-
rem od ostalih razpisov ali pozivov mini-
strstva;

– ne prijavljajo projektov, ki so bili že
javno predstavljeni ali objavljeni

– in posebne pogoje, kot jih določa do-
kumentacija poziva za posamezna razpisna
področja (obvezna dokazila o izpolnjevanju
posebnih pogojev so navedena v razpisni
dokumentaciji!).

4.2 Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojna

uslužbenka, ki jo imenuje ministrica za po-
dročje, ki je predmet poziva.

Pristojna uslužbenka bo predlagala zavr-
žbo vlog neupravičenih oseb. Predlagatelje
bo pozvala k dopolnitvi nepopolnih vlog.

5. Splošni kriteriji poziva:
– reference predlagatelja/avtorja v slo-

venskem kulturnem prostoru in/ali v med-
narodni javnosti;

– izkazovanje izvirne zasnove dela oziro-
ma strokovnega pristopa k izdaji notnega
gradiva;

– stopnja celovitosti in zaokroženosti
dela ali izdaje, tehtnost vsebinske obrazlo-
žitve in utemeljitve koncepta ter predvide-
na pravočasna, uspešna in kakovostna iz-
vedba;

– predvidena dostopnost dela oziroma
izdaje (število poslušalcev, uporabnikov) in
predvideni številčni doseg po načelu teri-
torialnosti (slovenski kulturni prostor,
evropsko občinstvo, svetovno občinstvo);

– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokal-
ne interese in predvidena prepoznavnost v
slovenskem kulturnem prostoru in/ali v
mednarodni javnosti;

– projekt, ki mu ni moč pripisati komer-
cialnega namena oziroma namena ustvarja-
nja dobička (gl. finančna uravnoteženost!).

6. Prednostni kriteriji poziva
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
– izkazujejo visoko stopnjo zastopanosti

izvirne slovenske ustvarjalnosti,
– izvirna glasbena dela in koreografije,

ki zagotavljajo prvo izvedbo ali arhiviranje v
izvedbi kakovostnih glasbenih izvajalcev,

– prve izdaje notnih materialov ter tran-
skribcije del starih slovenskih mojstrov,

– izdaje s strokovnimi komentarji.
7. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in

posebni kriteriji poziva so ovrednoteni s toč-
kami in na ocenjevalnih listih dostopni v do-
kumentaciji poziva.

Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo mini-
strstvo po strokovni presoji uvrstilo na sez-
nam odobrenih projektov. (Najvišje število
prejetih točk za projekt je 100 točk, najni-
žji seštevek točk za posamezni projekt, ki
pomeni uvrstitev v izbor, je 60 točk. Vsak
posamezni kriterij je ovrednoten od 1 do
15 točk - glej ocenjevalni list.) Izbrani bo-
do tisti projekti predlagateljev, ki bodo v
postopku izbire ocenjeni oziroma ovredno-
teni višje. Izbrana izvirna glasbena dela ter
koreografije bodo po predhodnem mnenju
strokovne skupine, imenovane s strani stro-
kovne stanovske organizacije, sofinancira-
na v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju
avtorskih honorarjev na področju glasbe-
ne, glasbeno-scenske, plesne, baletne de-
javnosti (glej Uradni list RS, št. 28/99).

8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektne-
ga poziva znaša 5,000.000 SIT.

9. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev

Dodeljena proračunska sredstva mora-
jo biti porabljena v proračunskem letu
2003 oziroma v plačilnih rokih, kot jih do-
loča Zakon o izvrševanju proračuna RS za
leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št.
118/02).

10. Rok za prijave
Poziv se prične 27. 6. 2003 in zaključi s

porabo razpoložljivih sredstev ali najkasne-
je 29. 8. 2003.

11. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva;
– prijavni obrazec z navodili;
– ocenjevalni list.
Predlagatelj mora ob prijavi priložiti na-

slednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjeni prijavni obrazec na

posamezno področje,
– potrdilo o registraciji (pravne osebe in

samostojni podjetniki) oziroma seznam re-
ferenc (fizične osebe),

– ter obvezne priloge, ki so zahtevane
na posameznem področju:

a) naročila izvirnih glasbenih del in kore-
ografij

– partitura ali zapis koreografije,
– pisna izjava avtorja, da je prijavljeno

delo noviteta, ki doslej še ni bila sofinan-
cirana,

– vsebinska utemeljitev programske za-
snove naročila izvirnega slovenskega glas-
benega dela ali koreografije,

– reference avtorja,
– reference izvajalcev,
– seznam naročenih in javno predstav-

ljenih ali arhiviranih izvirnih slovenskih glas-
benih del in koreografij prijavitelja v letu
2002,

– pisna izjava organizatorja ali izvajalca,
da zagotavlja javno predstavitev oziroma ar-
hiviranje izvirnega naročenega glasbenega
dela ali koreografije v letu 2003;

b) notne izdaje:
– vsebinska utemeljitev programske

zasnove,
– seznam izdanih notnih izdaj z naved-

bo števila strani posamezne izdaje in za-
ložnika le-te (če ta ni prijavitelj sam) v letu
2002,

– kopije medijskih odzivov v letu 2002
(če so le-te bile),

– pisna izjava prijavitelja/izdajatelja, da
je registriran za založniško dejavnost in da
je prijavljeno notno izdajo uvrstil v svoj za-
ložniški program v letu 2003,

– če prijavitelj obenem ni izdajatelj: pi-
sno potrdilo založnika, da je predlagano not-
no izdajo uvrstil v svoj založniški program v
letu 2003.

Dokumentacijo poziva lahko predlagate-
lji v razpisnem roku dvignejo v vložišču mini-
strstva med uradnimi urami (vsak ponede-
ljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).

Dokumentacijo poziva si lahko natisne-
jo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo
javnega poziva (zakonski in podzakonski
akti, imena članov strokovnih komisij…).

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času poziva zainteresiranim predlagateljem
razpisno dokumentacijo tudi poslati.

12. Oddaja in dostava predlogov
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na

ustreznih prijavnih obrazcih za posamezno
področje in mora vsebovati vse obvezne
priloge in podatke, določene v dokumen-
taciji poziva.

Če prijavitelj prijavlja več projektov na
posamezno področje, mora vsak projekt po-
slati v ločeni kuverti in za vsak projekt pred-
ložiti popolno dokumentacijo.

Vloga mora biti predložena na na-
slov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana, do 29. 8. 2003 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku
z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj –
Prijava na projektni poziv – Glasbene umet-
nosti 2003. Na hrbtni strani ovitka mora
biti navedba vlagatelja: naziv in naslov
(sedež).

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
29. 8. 2003 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.

12.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva bese-
dilo poziva in dokumentacije poziva.

Dopolnjevanje vlog je možno le v razpi-
snem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.

Oddaja vloge pomeni, da se predlaga-
telj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz na-
daljnjega postopka izločilo vse vloge pre-
dlagateljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolni-

tve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
13. Pristojna uslužbenka za dajanje in-

formacij in pojasnil: Sonja Kralj Bervar, tel.
01/369-59-45, elektronska pošta: So-
nja.Kralj-Bervar@gov.si.

Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sre-
do in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo
priporoča, da se predlagatelji z vprašanji gle-
de poziva obrnejo na pristojno uslužbenko
ministrstva v času od 7. 7. do 14. 7. 2003
oziroma se dogovorijo za sestanek z njo.

14. Vpogled v razpisno dokumentacijo
Zainteresirane osebe lahko vpogledajo

v razpisno dokumentacijo v vložišču mini-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 61-62 / 27. 6. 2003 / Stran 3683

strstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot
je navedeno pod točko 11.

15. Obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih po-

ziva obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku presoje strokovne komisije, ki
bo: 28. 7. 2003, 28. 8. 2003 in 15. 9.
2003.

V primeru, da bodo sredstva porabljena
pred zaključkom poziva, bo Ministrstvo za
kulturo RS javnost obvestilo o zaključku po-
ziva z objavo v Uradnem listu RS in na svo-
jih spletnih straneh.

Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
projektov po postopku, kot ga določa Pra-
vilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa in največ do vrednosti, določenih z
državnim proračunom.

Ministrstvo za kulturo

Št. 1.7./3026 Ob-96975
Slovenske železnice d.d., Kolodvorska

11, 1506 Ljubljana, objavljajo

javno zbiranje ponudb
za izvedbo kasacije voznih sredstev

Slovenskih železnic d.d.
V odkup se ponuja oprema, ki sestoji iz

naslednjih sklopov:
1. 983 tovornih vagonov,
2. 19 potniških vagonov,
3. 6 električnih lokomotiv vrste 342,

362,
4. 9 dizel lokomotiv vrste 661, 644, 643

in 642,
5. 6 motornikov vrste 711 in 813,
Kot opcija se v prodajo ponuja tudi 539

tovornih vagonov.
V sedmih dneh po objavi vabila lah-

ko zainteresirani ponudniki na sedežu
Slovenskih železnic d.d., Center za na-
bavo, odkupijo navodila za oblikovanje
ponudbe in skladno s tem navodilom v
15 dneh po objavi vabila predložijo svoje
ponudbe.

Oprema se prodaja v paketu – vsi sklo-
pi. Ponudbene cene se lahko navedejo za
posamezne sklope, vendar mora biti obvez-
no navedena cena za celoto.

Oprema je naprodaj po sistemu “vide-
no-kupljeno“, na pariteto EXW kraj naha-
janja.

Potrdila o poreklu opreme ni. Potniški
vagoni, motorni vlaki in lokomotive vse-
bujejo azbest. Slovenske železnice si
pridržujejo pravico izgraditi del še upora-
bnih rezervnih delov ponujenih voznih
sredstev.

Tehnično dokumentacijo ter navodila za
izdelavo ponudbe lahko zainteresirani ponud-
niki odkupijo v Centru za nabavo vsak delov-
ni dan med 11. in 13. uro, kontaktna oseba
Andrej Berčič, tel. +386 1 29 14 563.

Cena dokumentacije je 8.000 SIT, ki se
nakaže na TR št. 02923-0019346887.

Prav tako pa je vsa tehnična dokumenta-
cija na vpogled pri navedeni kontaktni osebi
vsak delovni dan v dopoldanskem času med
11. in 13. uro.

Vse zainteresirane kupce vabimo, da od-
dajo svojo ponudbo v zaprti kuverti na na-
slov: Slovenske železnice d.d., Center za
nabavo, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, s
pripisom: “Ponudba za odkup opreme –
vozna sredstva – Ne odpiraj“.

Ponudbi mora biti priložena bančna ga-
rancija ali menica za resnost ponudbe v
višini 5% ponujene vrednosti opreme.

Merila za izbor najugodnejšega ponud-
nika:

– najvišja ponujena cena,
– plačilo: 30% avans, razlika skladno s

predlogom pogodbe v navodilih ponud-
nikom in predloženim terminskim planom
prevzema vozil in njihove kasacije po mese-
cih z zaključkom 1. junij 2004.

Oprema v celoti preide v last kupca po
plačilu celotne kupnine.

Vaše cenjene ponudbe pričakujemo do
vključno 10. 7. 2003 do 15. ure.

Slovenske železnice d.d.

Št. 58/2003 Ob-96711
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 74/98),
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02) in
v skladu z Uredbo o odprodaji, oddaji ali
zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/98 in
uredba Ur. l. RS, št. 61/99), Uredbo o pri-
dobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03), ter sklepa Občinskega
sveta občine Kungota na 3. redni seji ob-
činskega sveta z dne 19. 2. 2003 objavlja
Občina Kungota

javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanega stavbnega

zemljišča
1. Predmet: prodaje je:
a) nezazidano stavbno zemljišče, ki se

nahaja na parc.št.: 232/1 - zgornji del, k.o.
Slatinski dol v velikosti 1475 m2

 
po prodajni

ceni najmanj tolarski protivrednosti 8 EUR
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, 232/1 – spodnji del – levo, k.o.
Slatinski dol v velikosti 735 m2

 
po prodajni

ceni najmanj tolarski protivrednosti 4 EUR
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, 232/1 – spodnji del – desno, k.o.
Slatinski dol v velikosti 735 m2 po prodajni
ceni najmanj tolarski protivrednosti 4 EUR
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila;

b) nezazidano stavbno zemljišče, ki se
nahaja na parc. št.: 231/2 – zgornji del -
desno, k.o. Slatinski dol v velikosti 900 m2

po prodajni ceni najmanj tolarski protivred-
nosti 8 EUR po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, 231/2 –zgornji
del – levo, k.o. Slatinski dol v velikosti
200 m2 po prodajni ceni najmanj tolarski
protivrednosti 4 EUR po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, 231/2 –
spodnji del – desno, k.o. Slatinski dol v
velikosti 850 m2 po prodajni ceni najmanj
tolarski protivrednosti 4 EUR po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
231/2 – spodnji del – sredina, k.o. Slatin-
ski dol v velikosti 677 m2 po prodajni ceni
najmanj tolarski protivrednosti 4 EUR po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, 231/2 – spodnji del – levo, k.o.
Slatinski dol v velikosti 81 m2 po prodajni
ceni najmanj tolarski protivrednosti 4 EUR
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila.

Zemljišča so last Občine Kungota.

2. DDV je vključen v ceno in ga plača
kupec. Stroške overitve podpisa prodajne
pogodbe plača kupec sam. Zemljiškoknjiž-
ni prepis nepremičnine, ki je predmet pro-
daje, uredi in plača kupec sam, vendar šele
po plačilu celotne kupnine.

3. Druga določila: na razpis se lahko
prijavijo:

– fizične osebe,
– pravne osebe, ki so registrirane.
V pisni ponudbi morajo interesenti pred-

ložiti:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– plačilne pogoje,
– ponujeno ceno,
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu,
– pravne osebe: izpisek iz sodnega re-

gistra in ustrezno overjeno pooblastilo za
vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga
pooblaščenec.

Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.

Pisne ponudbe morajo biti poslane s pri-
poročeno pošiljko v 15 dneh od objave te-
ga razpisa na naslov: Občina Kungota, Plin-
tovec 1, 2201 Zg. Kungota, z oznako “Po-
nudba za javno zbiranje ponudb za prodajo
nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini
Kungota“ – ne odpiraj!“.

Nepravočasne in nepopolne ponudbe
ne bodo upoštevane.

Prodajalec na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbo o prodaji z naj-
boljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.

Vse informacije v zvezi s to objavo dobi-
jo zainteresirani na občinskem uradu obči-
ne Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungo-
ta, pri Miranu Zupetu ali po telefonu
02/655-05-03.

Prispele ponudbe bo ocenila komisija v
roku 5 dni od poteka razpisa. Odpiranje
ponudb ni javno. Prednost pri izbiri bo imel
ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno in boljše
plačilne pogoje.

Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh
po prejemu obvestila o izbiri in plačati ku-
pnino v pogodbenem roku, sicer bo pogod-
ba razveljavljena.

Občina Kungota

Ob-96755
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Roga-

tec, razpisuje v skladu z Uredbo o pridobi-
vanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03) ter sklepom Občinskega
sveta občine Rogatec, št. 06202-47/2003,
sprejetim na seji občinskega sveta, dne
3. 6. 2003

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Predmet prodaje: nezazidano stavbno
zemljišče v proizvodni coni P 1 ob novoz-
grajenem parkirišču za tovorna vozila v Ro-
gatcu v skupni izmeri ca. 1500 m2. Zemlji-
šče se prodaja le za namen izgradnje avto-
mehanične delavnice in avtopralnice za to-
vorna vozila.

2. Izhodiščna cena za prodajo nezazida-
nega stavbnega zemljišča je 2.288 SIT
za m2.

V navedeni ceni ni vračunan komunalni
prispevek, ki ga je potrebno plačati pred
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pričetkom gradnje, prav tako ni v ceni vra-
čunan davek na dodano vrednost.

3. Rok za zbiranje ponudb je 14. 7.
2003 do 12. ure. Ponudniki lahko pošljejo
ponudbe priporočeno po pošti, vendar mo-
rajo na naslov prispeti do določenega datu-
ma in ure.

Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, da
je ponudnik nakupa položil varščino 10%
izhodiščne prodajne cene na račun št.
01307-0100004165. Ponudnikom, katerih
ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino
brezobrestno vrnili v nominalnem znesku v
petih dneh po sprejemu odločitve, da se
njihova ponudba ne sprejme.

4. Pri razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki morajo ponudbi priložiti
potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz
sodnega registra ter pooblastilo za zastopa-
nje pravne osebe, tujci morajo predložiti iz-
javo, da so seznanjeni s pogoji za pridobi-
tev lastninske pravice tujcev na nepremični-
nah in da bodo kljub predpisanem postop-
ku po Zakonu o ugotavljanju vzajemnosti
spoštovali roke tega razpisa glede sklenitve
pogodbe in plačilo kupnine in da sami pre-
vzemajo rizik, če ne bodo uspeli pridobiti
odločbe o obstoju vzajemnosti v skladu s
citiranim zakonom. V ponudbi mora biti na-
vedena ponujena cena, ter opredeljen na-
men za izgradnjo avtomehanične delavnice
in avtopralnice za tovorna vozila.

5. Varščina bo ponudniku, ki bo na raz-
pisu uspel, všteta v kupnino.

6. Na javnem odpiranju ni višanja po-
nudb.

7. Javno odpiranje ponudb bo 15. 7.
2003 ob 18. uri v sejni sobi Občine Roga-
tec, Ceste 11, Rogatec.

8. Ponudnike bomo o odločitvi obvestili
v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.

Pri izbiri ponudnika bo upoštevan kriterij
ponujena kupnina.

Ponudba ne zavezuje prodajalca k skle-
nitvi pogodbe.

9. Kupec mora celotno kupnino plačati
v 8 dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer
se znesek vplačane varščine všteje v ku-
pnino, če kupec v tem roku ne plača ku-
pnine, pripada varščina prodajalcu. V tem
primeru lahko prodajalec razdre pogodbo
brez dodatnega opomina. Prenos prodane
nepremičnine ni možen pred plačilom ce-
lotne kupnine.

10. Davek na dodano vrednost, druge
dajatve, stroške v zvezi s prenosom lastniš-
tva ter stroške parcelacije plača kupec.

11. Nepremičnino bomo prodali po si-
stemu “videno-kupljeno“, poznejših rekla-
macij ne bomo upoštevali.

12. Vse dodatne informacije o naku-
pu nepremičnine ter dogovor glede mož-
nega ogleda je na voljo po telefonu
03/81-21-000 vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

13. Pisne ponudbe pošljite na naslov:
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec,
z oznako “Ponudba za prodajo nepremični-
ne – Ne odpiraj“.

Občina Rogatec

Št. 35102-21/2003-23040 Ob-96670
Republika Slovenija, Upravna enota

Domžale objavlja na podlagi drugega od-
stavka 60. člena Zakona o varstvu okolja

(Ur. l. RS, št. 32/93 in 1/96) in 159. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), v po-
stopku izdaje gradbenega dovoljenja za
gradnjo lesobrusilnice (preureditev objekta
lepenke) in luščilnice (nadomestni objekt) s
transportno potjo (minimalno 4,5 m višine),
investitorja podjetja Količevo Karton, d.o.o.,
Papirniška 1, Domžale, naslednje

javno naznanilo

1. Osnutek gradbenega dovoljenja za
gradnjo lesobrusilnice (preureditev objek-
ta lepenke) in luščilnice (nadomestni ob-
jekt) s transportno potjo (minimalno 4,5 m
višine) na zemljišču parc. št. 147,155 in
170 k.o. Domžale in Poročilo o vplivih na
okolje, št. 067, ki ga je v mesecu decem-
bru 2002 in korekcijo z dne 22. 5. 2003
izdelal ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d.,
Ljubljana, bosta javno predstavljena oziro-
ma dana javnosti na vpogled in seznanitev
v prostorih Upravne enote Domžale, Ljub-
ljanska 69, Domžale, (soba 63), od 27. 6.
2003 do 23. 7. 2003, v času uradnih ur,
to je ob ponedeljkih, torkih, sredah in pet-
kih med 8. in 13. uro ter ob sredah med
14. in 18. uro.

2. Javna obravnava z zaslišanjem inve-
stitorja bo opravljena dne 23. 7. 2003 ob
9. uri v sejni sobi, I. nadstropje (soba 39),
Upravne enote Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale.

3. Mnenja in pripombe se lahko vpišejo v
knjigo pripomb, ki se v času javne predstavi-
tve nahaja v prostorih Upravne enote Dom-
žale, Ljubljanska 69, Domžale (soba 63) ali
pa se v pisni obliki posredujejo Upravni enoti
Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, do kon-
ca javne predstavitve, kakor tudi podajo na
zapisnik, na javni obravnavi.

4. Povzetek poročila o vplivih na okolje
s sklepno oceno spejemljivosti posega
št. 067:

Investitor namerava na svoji parceli št.
147, 155 in 170 k.o. Domžale postaviti no-
vo pripravo lesovine. Namen poročila o vpli-
vih na okolje je evidentirati vse možne vpli-
ve, ki jih bo nova proizvodnja imela na oko-
lje, jih oceniti s stališča varovanja okolja in
zahtev okoljske zakonodaje, podati predlo-
ga za zmanjšanje negativnih vplivov in ugo-
toviti sprejemljivost posega na izbrani loka-
ciji za okolje.

V sklepni oceni sprejemljivosti posega
predpostavljamo, da bo investitor upošteval
vse veljavne predpise in normativne zahte-
ve glede obremenjevanja okolja ter predla-
gane omilitvene in zaščitne ukrepe, ki jih
mora izvesti pred izdajo uporabnega dovo-
ljenja. Na osnovi ocene obstoječega stanja
okolja na obravnavani lokaciji in na širšem
območju, znanih podatkov o nameravanem
posegu, ocene vplivov nameravanega po-
sega na posamezne sestavine okolja in ve-
ljavnih normativnih zahtev ugotavljamo, da:

– se kvaliteta zraka na obravnavanem
območju zaradi delovanja predvidene opre-
me ne bo poslabšala,

– ne bo vpliva na temeljno strukturo tal
in ne bo prihajalo do čezmernega onesna-
ževanja tal in vode,

– ne bodo presežene mejne vrednosti
ravni hrupa, ki veljajo za obravnavano ob-
močje,

– odpadki in nevarni odpadki, ki bodo
nastajali v času gradnje in same dejavnosti,
ne bodo imeli večjih negativnih vplivov na
okolje zaradi ustreznega ravnanja z njimi,

– nameravani poseg ne bo ogrožal ob-
stoja rastlinskih in živalskih vrst ali popula-
cij, območje pa ni zaščiteno v smislu var-
stva narave ali kulturne dediščine,

– bo vpliv na krajinske in vidne značilno-
sti prostora sicer prisoten, vendar glede
svoje velikosti in glede na namembnost pro-
stora sprejemljiv.

Sklepna ocena izdelovalca Poročila o
vplivih na okolje, št. 067 je: na podlagi na-
vedenega ocenjujemo nameravani poseg
kot sprejemljiv z vidika obremenitev in spre-
memb okolja, ker ne bo presežena dopu-
stna stopnja v nobenem segmentu obreme-
njevanja okolja. Vpliv pa ocenjujemo z 2
(zmeren vpliv).

Upravna enota Domžale

Obvestila o vlogah za
priznavanje označb
posebnih kmetijskih

pridelkov oziroma živil

Št. 324-22/2003/8 Ob-96857
Urad RS za priznavanje označb kmetij-

skih pridelkov oziroma živil pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na
podlagi drugega odstavka 8. člena Pravilni-
ka o postopkih za priznavanje označb po-
sebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil
(Uradni list RS, št. 44/02) objavlja

obvestilo
o prejeti vlogi za priznanje označbe

tradicionalnega ugleda za
PREKMURSKO GIBANICO

12. 6. 2003 je Urad RS za priznavanje
označb kmetijskih pridelkov oziroma živil (v
nadaljevanju urad), Dunajska 56, 58, 1000
Ljubljana, prejel popolno vlogo za priznanje
označbe tradicionalnega ugleda za:

PREKMURSKO GIBANICO

Vlagatelj: Društvo za promocijo in za-
ščito prekmurskih dobrot, Štefana Ko-
vača 40, 9000 Murska Sobota.

Vloga se vodi pod št.: 324-22/2003.
Specifikacija je na vpogled javnosti in vsem
zainteresiranim v uradu (Dunajska 56, 58,
VIII. nadstropje, soba 810) ob predhodni
najavi na tel. 01/478-90-08, vsak delovni
dan od 9. do 11. ure, 21 dni po objavi tega
obvestila.

Pisne pripombe se lahko dajo v 21 dneh
po objavi tega obvestila na naslov: Ministrs-
tvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Urad RS za priznavanje označb kmetijskih
pridelkov oziroma živil, Dunajska 56, 58,
1000 Ljubljana.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Urad RS za priznavanje označb
kmetijskih pridelkov oziroma živil

dr. Anton Svetlin
direktor
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Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 2/05-08-21102-565/2001-11 Ob-96665
Upravna enota Ljubljana na podlagi

prvega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejan-
skega stalnega prebivališča Jans Danijela,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Jans
Danijelu, roj. 26. 4. 1974, s prijavljenim stal-
nim prebivališčem v Ljubljani, Novo Polje
cesta VII/26, se postavi Marko Aškerc, de-
lavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-08-21102-584/2001-13 Ob-96735
Upravna enota Ljubljana na podlagi prve-

ga odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila na-
čelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanske-
ga stalnega prebivališča Hočevar Darkota,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Ho-
čevar Darkotu, roj. 11. 12. 1952, s prijavlje-
nim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Potr-
čeva ulica 4, se postavi Marko Aškerc, de-
lavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca
reprezentativnosti

sindikatov

Št. 121-02-102/93-031 Ob-96930
Konfederacija sindikatov Slovenije

Pergam, se poleg dejavnosti, določenih z
odločbami tukajšnjega ministrstva št.
121-02-102-4/93 z dne 16. 7. 1993,
121-02-102/93 z dne 29. 9. 1999 in
121-02-102/93-024 z dne 18. 3. 2002,
določi kot reprezentativni sindikat v dejav-
nosti gradnje cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 007-01/2003 Ob-96714
Upravna enota Radovljica z dnem 9. 6.

2003 sprejme v hrambo Pravila sindikata
športnikov, ki jo je zahtevala pooblaščena
oseba sindikata, vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pod zaporedno številko 103 z
nazivom Pravila Sindikata športnikov, ki jo
je zahtevala pooblaščena oseba sindikata, z
imenom Sindikat športnikov, s sedežem
Bled, Pot na lisice 4.

Št. 127-2/2003 Ob-96902
Upravna enota Cerknica sprejme v hram-

bo pravila Sindikata KNG družbe HECHT
SLO Podskrajnik.

Pravila sindikata so dne 26. 5. 2003 vpi-
sana v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Cerknica pod zap. št. 45.

Ime in kratica sindikata: Sindikat kemič-
ne, nekovinske in gumarske industrije
Slovenije – Sindikat KNG družbe HECHT
SLO Podskrajnik.

Sedež sindikata: HECHT SLO d.o.o.,
Podskrajnik 19, 1380 Cerknica.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3072-4/2003-3 Ob-96898
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nada-
ljevanju: Urad), je 20. 6. 2003 proti podje-
tju Mobitel telekomunikacijske storitve,
d.d., Vilharjeva 23, Ljubljana (v nadalje-
vanju: Mobitel) na zahtevo družbe West-
ern Wireless International d.o.o., Brnči-
čeva ulica 49, Ljubljana, uvedel posto-
pek ugotavljanja domnevne kršitve 10. čle-
na Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (Uradni list RS, št. 56/1999; v
nadaljevanju: ZPOmK).

1. Verjetnost kršitve 10. člena ZPOmK
izhaja iz navedb v vlogi in priložene doku-
mentacije (kalkulacij in primerjav cen kli-
cev v omrežju in iz omrežja ter podatkov o
trajanju naročniških pogodb in dopolnil ob
nakupu subvencioniranega mobilnega apa-
rata).

2. Iz priložene dokumentacije v vlogi pri-
javitelja verjetno izhaja, da je Mobitel zlora-
bil svoj prevladujoč položaj s tem, da naj bi:

– oblikoval nepoštene in nestroškovno
naravnane cene, zlasti pri cenah klicev, ki
izvirajo in se zaključujejo v lastnem
omrežju;

– medsebojno subvencioniral različne
telekomunikacijske storitve ter

– vsiljeval nesorazmerne pogodbene po-
goje (ob nakupu subvencioniranega mobil-
nega aparata uporabnika veže za neobičaj-
no dolgo časovno obdobje).

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28/VII, Ljubljana, prijavijo svojo
udeležbo v 30 dneh od objave in da pošlje-
jo pisna mnenja o postopku ter dokumente,
ki bi lahko bili pomembni za odločitev, ne
da bi formalno zahtevali status udeleženca
v postopku. Prijava mora v skladu s 26. čle-
nom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za ude-
ležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-31/2003-3 Ob-96899
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je 20. 6.
2003 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, v kateri je skladno z drugim
odstavkom 38. člena Zakona o prepreče-
vanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 56/99; ZPOmK) odločil, da kon-
centracija družb Istrabenz, holdinška
družba, d.d., Cesta Zore Perello – Godi-
na 2, Koper (v nadaljevanju: Istrabenz),
in Istrabenz Nepremičnine, d.o.o., Ce-
sta Zore Perello – Godina 2, Koper (v
nadaljevanju: Nepremičnine), ni podre-
jena določbam ZPOmK.

Z namenom širitve dejavnosti skupine
Istrabenz na področje upravljanja z nepre-
mičninami je družba Istrabenz, krovna
družba skupine Istrabenz, ustanovila družbo
Nepremičnine.

Ob upoštevanju razpoložljivih podatkov
in Uradu znanih dejstev je Urad ugotovil, da
priglašena “operacija”, ki pomeni ustanovi-
tev nove družbe znotraj zaokrožene gospo-
darske celote, ne predstavlja koncentracije
v smislu 11. člena ZPOmK in zato ni podre-
jena določbam ZPOmK.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah

Št. 300-30-2003-11 Ob-96666
Na podlagi 67. člena Zakona o teleko-

munikacijah (Uradni list RS, št. 30/01 in
110/02) Agencija za telekomunikacije, ra-
diodifuzijo in pošto Republike Slovenije po
uradni dolžnosti objavlja:

1. Družba Telekom Slovenija d.d., s se-
dežem na Cigaletovi 15 v Ljubljani, ki jo
zastopa direktor Peter Grašek, je na stori-
tvenem segmentu fiksnih javnih telefonskih
storitev na območju Republike Slovenije za
obdobje 12 mesecev od dne 12. 5. 2003
operater s pomembno tržno močjo.

2. Družba Telekom Slovenije d.d., s se-
dežem na Cigaletovi 15 v Ljubljani, ki jo
zastopa direktor Peter Grašek je na stori-
tvenem segmentu fiksnega javnega teleko-
munikacijskega omrežja operater s pomem-
bno tržno močjo na ozemlju Republike Slo-
venije za obdobje 12 mesecev od dne
12. 5. 2003 in ima vse obveznosti, ki jih
imajo operaterji s pomembno tržno močjo v
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skladu z določbami Zakona o telekomuni-
kacijah (Uradni list RS, št. 30/01 in
110/02), ki se nanašajo na skupno rabo
objektov (65. člen Zakona o telekomunika-
cijah), odprt dostop do omrežij (68. člen
Zakona o telekomunikacijah), nudenje vme-
snikov (69. člen Zakona o telekomunikaci-
jah) in medomrežnega povezovanja
(73. člen Zakona o telekomunikacijah).

Agencija za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto

Republike Slovenije

Št. 300-36-2002-74 Ob-96700
Na podlagi 67. člena Zakona o teleko-

munikacijah (Uradni list RS, št. 30/01 in
110/02) Agencija za telekomunikacije, ra-
diodifuzijo in pošto Republike Slovenije po
uradni dolžnosti objavlja:

Družba Telekom Slovenija d.d., s sede-
žem na Cigaletovi 15 v Ljubljani, ki jo zasto-
pa direktor Peter Grašek, je za storitveni
segment operaterja zakupljenih vodov na
območju Republike Slovenije za obdobje
12 mesecev od dne 12. 5. 2003 operater s
pomembno tržno močjo.

Agencija za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto

Republike Slovenije

Objave
gospodarskih družb

Ob-96790
Skladno z določilom prvega odstavka

516. člena Zakona o gospodarskih družbah,
uprava družbe Savinja Mozirje Podjetje trgo-
vine, turizma in proizvodnje d.d., Mozirje, Na
trgu 14, vpisana v sodni register Okrožnega
sodišča v Celju pod vložno številko
1/00234/00 objavlja obvestilo, da je bila
Okrožnemu sodišču v Celju dne 26. 6. 2003
predložena pogodba o pripojitvi družbe Sa-
vinja Mozirje Podjetje trgovine, turizma in pro-
izvodnje d.d., Mozirje, Na trgu 14, k družbi
ERA trgovina z živilskimi in neživilskimi izdel-
ki d.d., Velenje, Prešernova 10, ki jo je pred
tem pregledal nadzorni svet družbe. Delni-
čarje se obvešča, da bo skupščina družbe
30. julija 2003 odločala o predlogu sklepa o
soglasju za pripojitev družbe Savinja Mozirje
d.d., Mozirje, kot prevzete družbe k družbi
ERA d.d., Velenje, kot prevzemne družbe.
Delničarjem družbe je na sedežu družbe
omogočen pregled listin v postopku pripoji-
tve, kot jih določa drugi odstavek 516. člena
Zakona o gospodarskih družbah. Delničar-
jem se na njihovo zahtevo najkasneje na-
slednji delovni dan brezplačno posreduje
prepis navedenih listin.

Savinja Mozirje d.d., Mozirje
uprava družbe

Ob-96851
Skladno z določilom prvega odstavka

516. člena Zakona o gospodarskih
družbah, uprava družbe ERA Trgovina z ži-
vilskimi in neživilskimi izdelki d.d., Velenje,
Prešernova 10, vpisana v sodni register

Okrožnega sodišča v Celju pod vložno šte-
vilko 1/01725/00 objavlja obvestilo, da je
bila Okrožnemu sodišču v Celju dne 26. 6.
2003 predložena pogodba o pripojitvi
družbe Savinja Mozirje Podjetje trgovine,
turizma in proizvodnje d.d., Mozirje, Na tr-
gu 14 k družbi ERA trgovina z živilskimi in
neživilskimi izdelki d.d., Velenje, Prešerno-
va 10, ki jo je pred tem pregledal nadzorni
svet družbe. Delničarje se obvešča, da bo
skupščina družbe 30. julija 2003 odločala
o predlogu sklepa o soglasju za pripojitev
družbe Savinja Mozirje d.d., Mozirje, kot
prevzete družbe k družbi ERA d.d., Velenje
kot prevzemne družbe. Delničarjem družbe
je na sedežu družbe omogočen pregled li-
stin v postopku pripojitve, kot jih določa dru-
gi odstavek 516. člena Zakona o gospodar-
skih družbah. Delničarjem se na njihovo za-
htevo najkasneje naslednji delovni dan brez-
plačno posreduje prepis navedenih listin.

ERA d.d., Velenje
uprava družbe

Ob-96849
Skladno z določilom prvega odstavka

516. člena Zakona o gospodarskih
družbah, uprava družbe Koloniale-Prehra-
na družba za trgovino in storitve d.d., Mari-
bor, Kardeljeva 59, vpisana v sodni register
Okrožnega sodišča v Mariboru pod vložno
številko 1/02122/00 objavlja obvestilo, da
je bila Okrožnemu sodišču v Mariboru dne
26. 6. 2003 predložena pogodba o pripoji-
tvi družbe Koloniale-Prehrana družba za tr-
govino in storitve d.d., Maribor, Kardeljeva
59 k družbi Koloniale Veletrgovina d.d., Ma-
ribor, Tržaška 39, ki jo je pred tem pregle-
dal nadzorni svet družbe. Delničarje se ob-
vešča, da bo skupščina družbe 28. julija
2003 odločala o predlogu sklepa o sogla-
sju za pripojitev družbe Koloniale-Prehrana
d.d., Maribor, kot prevzete družbe k družbi
Koloniale Veletrgovina d.d., Maribor kot pre-
vzemne družbe. Delničarjem družbe je na
sedežu družbe omogočen pregled listin v
postopku pripojitve, kot jih določa drugi od-
stavek 516. člena Zakona o gospodarskih
družbah. Delničarjem se na njihovo zahtevo
najkasneje naslednji delovni dan brezplač-
no posreduje prepis navedenih listin.

Koloniale-Prehrana d.d., Maribor
uprava družbe

Ob-96850
Skladno z določilom prvega odstavka

516. člena in določilom 528. člena Zakona
o gospodarskih družbah uprava družbe Ko-
loniale Veletrgovina d.d., Maribor, Tržaška
39, vpisane v sodnem registru Okrožnega
sodišča v Mariboru pod vložno številko
1/02120/00, objavlja obvestilo,da je bila
Okrožnemu sodišču v Mariboru dne 26. 6.
2003 predložena pogodba o pripojitvi
družbe Koloniale-Prehrana družba za trgo-
vino in storitve d.d., Maribor, Kardeljeva 59
kot prevzete družbe k družbi Koloniale Ve-
letrgovina d.d., Maribor, Tržaška 39, kot
prevzemne družbe, ki jo je pred tem pregle-
dal nadzorni svet družbe. Delničarjem
družbe Koloniale Veletrgovina d.d., Mari-
bor, Tržaška 39 je na sedežu družbe omo-
gočen pregled listin v postopku pripojitve,
kot jih določa drugi odstavek 516. člena Za-
kona o gospodarskih družbah, katerih pre-

pis bomo brezplačno izročili kateremukoli
delničarju družbe Koloniale Veletrgovina
d.d., Maribor, na njegovo zahtevo. Hkrati
delničarjem družbe Koloniale Veletrgovina
d.d., Maribor sporočamo, da imajo v roku
enega meseca od dneva zasedanja skup-
ščine družbe Koloniale-Prehrana d.d., Ma-
ribor, ki bo 28. julija 2003, v skladu z dolo-
čilom tretjega odstavka 528. člena Zakona
o gospodarskih družbah, pravico zahtevati
sklic skupščine družbe Koloniale Veletrgo-
vina d.d., Maribor, ki naj odloči o soglasju
za pripojitev družbe Koloniale-Prehrana
d.d., Maribor k družbi Koloniale Veletrgovi-
na d.d., Maribor.

Koloniale Veletrgovina d.d., Maribor
uprava družbe

Ob-96889
Likvidacijska upravitelja družbe N & B

Finance finančni inženiring d.o.o. – v likvi-
daciji, Vipavska cesta 13, Rožna dolina,
5000 Nova Gorica, skladno z določili Zako-
na o gospodarskih družbah objavljava

poziv upnikom,
da nama prijavijo svoje terjatve do družbe

N & B Finance finančni inženiring d.o.o. – v
likvidaciji, Vipavska cesta 13, Rožna dolina,
5000 Nova Gorica, matična številka
5821126, vpisane v sodnem registru Okrož-
nega sodišča v Novi Gorici pod vložno šte-
vilko 1/03325/00, v roku 30 dni po objavi
tega poziva, na naslov navedene družbe.

Prijavi terjatve morajo biti priložena vsa
dokazila, ki utemeljujejo obstoj terjatve.

Likvidacijska upravitelja
dr. Paul Tautscher

mag. Odo Smole

Odkupi poslovnih deležev
družb

Št. D-2/2003-48 Ob-96738
V skladu s četrtim odstavkom 465. čle-

na Zakona o gospodarskih družbah sporo-
čamo, da je družba SGP Pomgrad, d.d.
Bakovska ul. 31, 9000 Murska Sobota, pri-
dobila lastništvo 118.283 delnic, kar pred-
stavlja 52,81% osnovnega kapitala oziroma
kvalificirani delež Cestnega podjetja Mur-
ska Sobota, d.d., Lendavska 64, 9000
Murska Sobota.

CP Murska Sobota, d.d.
uprava

Št. 2/2003-50 Ob-96737
V skladu z drugim odstavkom 64. člena

Zakona o prevzemih sporočamo, da je
družba Mura, JVGP, d.d., pridobila lastniš-
tvo 12.735 delnic, kar predstavlja 5,68%
osnovnega kapitala oziroma kvalificirani de-
lež Cestnega podjetja Murska Sobota, d.d.,
Lendavska 64, 9000 Murska Sobota.

CP Murska Sobota, d.d.
uprava

Ob-96935
V skladu s 465. členom ZGD objavlja-

mo, da sta družbi PID Zvon ena d.d., Slo-
venska ul. 17, Maribor in PID Zvon dva d.d.,
Slovenska ul. 17, Maribor, ki ju upravlja Kre-
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kova družba d.o.o., pooblaščena družba za
upravljanje, Slovenska ul. 17, Maribor, imet-
nici delnic družbe Mladinska knjiga Biro-
oprema d.d., Dunajska c. 121, Ljubljana
tako, da je PID Zvon ena imetnik 128.145,
PID Zvon dva pa 41.000 delnic, skupaj
169.145 oziroma 69,79% vseh delnic.

Mladinska knjiga Birooprema d.d.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-96785

Dopolnitev
sklepa o zmanjšanju osnovnega

kapitala
družbe ORPO, organizacija poslovanja,

proizvodnja in trgovina, d.o.o., s sedežem v
Kranju, Gorenjesavska 13B, sprejetega na
skupščini dne 27. 6. 2002 in zapisanega v
notarskem zapisniku notarke Erike Brani-
selj iz Škofje Loke, opr. št. 507/2002 z
dne 27. 6. 2002, pod točko drugič, objav-
ljenega pa v Uradnem listu RS, št. 16-18 z
dne 21. 2. 2003:

Upniki, katerih terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovne-
ga kapitala v register in bodo svoje terjatve
prijavili v roku 6 mesecev od objave tega
sklepa, bodo dobili ustrezno zavarovanje,
kolikor ne bodo mogli biti poplačani. Skla-
dno s sprejetim sklepom upnike opozarja-
mo na pravico prijave svojih terjatev.

Notarka Erika Braniselj

Ob-96709
Uprava družbe Aluminij Montal d.d. Ko-

men, Komen 129a, 6223 Komen, skladno
s prvim odstavkom 350. člena ZGD objav-
lja, da je uprava na seji dne 7. 5. 2003,
skladno s sklepom skupščine z dne 28. 8.
2002, sprejela

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Zaradi umika 1.610 lastnih delnic po no-

minalni vrednosti 10.000 SIT za posamez-
no delnico, se osnovni kapital družbe zma-
njša za 16,100.000 SIT; iz dosedanjih
161,070.000 SIT na 144,970.000 SIT
osnovnega kapitala.

Upniki, katerih terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovne-
ga kapitala v register in bodo svoje terjatve
prijavili v roku 6 mesecev od objave tega
sklepa, bodo dobili ustrezno zavarovanje,
kolikor ne bodo mogli biti poplačani.

Skladno s sprejetim sklepom upnike opo-
zarjamo na pravico prijave svojih terjatev.

Aluminij Montal d.d., uprava

Št. 20/2003 Ob-96777
V skladu s 454. členom Zakona o go-

spodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe z dne 4. 6. 2003 vode-
nega pod opravilno številko SV 272/03,
direktorica družbe IP Ribnica, d.o.o., Mer-
harjeva 3, 1310 Ribnica, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala

Osnovni kapital družbe, ki znaša
13,300.000 SIT, se zmanjša za znesek
4,655.000 SIT in po zmanjšanju znaša
8,645.000 SIT.

Direktorica družbe poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.

IP Ribnica, d.o.o.
Nevenka Lesar, direktorica

Sklici skupščin

Popravek
Ob-96976

V objavi sklica 11. skupščine družbe
LAMA d.d. okovje-montažni sistemi-oro-
dja-trgovina, objavljeni v Uradnem listu RS,
št. 57-59 z dne 20. 6. 2003, Ob-99601,
se v drugi točki popravi točka dve in pravil-
no glasi:

2. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da

sprejme naslednji sklep: za revizorja za leto
2003 se imenuje PricewaterhouseCoopers
d.o.o., Ljubljana. Nadzorni svet se po-
oblasti za izbiro druge revizorske hiše tudi
med letom, kolikor za to obstaja utemeljen
razlog.

LAMA d.d. Dekani
predsednik uprave

Ivan Majcen

Ob-96697
Na podlagi točke 7.5.3 Statuta družbe

uprava in nadzorni svet sklicujeta

15. skupščino
delničarjev IBL sistemi d.d.,

ki bo v ponedeljek, 28. 7. 2003, z za-
četkom ob 15. uri v sejni sobi Poslovnega
centra IBL Ljubljana, Železna cesta 18, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev in izvolitev delovnih organov
skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se delovne orga-
ne skupščine, in sicer: predsednik skupšči-
ne: Ivo Garič; verifikacijska komisija: Mojca
Dobnikar, predsednica Irena Cuder, član.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Na podlagi poročila verifikacijske komi-

sije predsednik ugotovi sklepčnost skup-
ščine.

3. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2002 in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu za leto 2002.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2003

se za revizorja imenuje IN Revizija, Družba
za revidiranje in svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana.

Gradiva
Letno poročilo 2002 Uprave družbe in

ostalo gradivo ter predlogi sklepov so na
vpogled delničarjem v tajništvu družbe vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.

Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine delničarjev se lahko udeleži-

jo delničarji, ki so na dan 21. 6. 2003 vpi-
sani v delniško knjigo, ali njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci.

Zastopniki in pooblaščenci se morajo iz-
kazati z notarsko overjenim pooblastilom pol
ure pred začetkom skupščine.

Čas sklica
Delničarje prosimo, da pridejo na skup-

ščino vsaj 15 minut pred začetkom in da
svojo prisotnost prijavijo verifikacijski komi-
siji ter prevzamejo glasovalne lističe.

Če ob 15. uri ne bo vsaj 50% glasov, se
seja skupščine opravi ob 16. uri ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

IBL Sistemi d.d.
uprava

predsednik
Ivo Garič

nadzorni svet
predsednik

Jože Vašl

Št. 19/2003 Ob-96698
V skladu s točko 7.6. Statuta delniške

družbe APS, Avtoprevozništvo in servisi,
uprava družbe sklicuje

8. skupščino
delničarjev APS d.d.,

ki bo dne 5. 8. 2003 ob 10. uri na se-
dežu podjetja na Koroški 64 v Velenju.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči,

dva preštevalca glasov in notar.
3. Obravnava in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
4. Obravnava letnega poročila uprave o

poslovanju za leto 2002, revizorjevega po-
ročila o računovodskih izkazih za poslovno
leto 2002 in poročila nadzornega sveta o
preverjanju vodenja družbe APS d.d. v po-
slovnem letu 2002 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

a) Sprejme se revidirano letno poročilo
o poslovanju za leto 2002.

b) Skupščina upravi in nadzornemu sve-
tu podeli razrešnico, s katero potrjuje in
odobri delo teh dveh organov v poslovnem
letu 2002.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revi-

zijo poslovnega leta 2003 se imenuje revizij-
ska družba EPIS d.o.o., Glavni trg 5, Celje.

6. Imenovanje nadomestnih članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa:
a) Skupščina razreši članstva v nadzor-

nem svetu naslednje člane: Mitjana Bizjaka,
Engelberta Pušnika in Izidorja Plazla.

b) Skupščina imenuje nove člane nad-
zornega sveta in njihove namestnike:

– Branka Sobočana – za namestnika
člana gospoda Dolenca,

– Grega Medena – za člana nadzornega
sveta,

– Petra Šifrerja – za namestnika člana
nadzornega sveta gospoda Medena,

– Dušana Prislana – člana nadzornega
sveta predstavnika delavcev,

– Martina Skočaja – namestnika člana
nadzornega sveta gospoda Prislana, pred-
stavnika delavcev.
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7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja po-
oblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Pravico udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno poš-
to dostavijo družbi, najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred za-
četkom zasedanja. V sprejemni pisarni so
najavljeni udeleženci dolžni podpisati sez-
nam prisotnih delničarjev oziroma poobla-
ščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki
služijo kot vstopnica za udeležbo na skup-
ščini in druga gradiva.

Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo ter druge infor-
macije, so delničarjem na vpogled na sede-
žu podjetja, v tajništvu, vsak delavnik od 8.
do 10. ure.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave tega vabila, svoje morebitne nasprot-
ne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda sporočijo upravi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

APS d.d.
uprava

Jakob Holešek, inž. str.

Ob-96710
Uprava družbe na podlagi 7. člena statu-

ta delniške družbe Stol, Industrija pohištva
d.d., Kamnik in Zakona o gospodarskih
družbah sklicuje

6. redno sejo skupščine
delniške družbe Stol, Industrija

pohištva d.d., Kamnik,
ki bo v ponedeljek, 28. 7. 2003 ob 11.

uri v prostorih poslovne stavbe podjetja Stol
d.d., Ljubljanska 45, 1241 Kamnik, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje organov skupšči-
ne in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa št. 1: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna. Skupščina na predlog
uprave izvoli za predsednico skupščine
Sabino Rupert in dva preštevalca glasov.

Na seji bo navzoč vabljeni notar Janez
Novak.

2. Seznanitev z letnim poročilom upra-
ve, poročilom nadzornega sveta in podeli-
tev razrešnice.

Predlog sklepa št. 2: skupščina se sez-
nani z letnim poročilom skupine Stol Kam-
nik ter z računovodskim poročilom Stol d.d.
za leto 2002, z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu po-
ročilu. Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in članom nadzornega sveta za poslovno
leto 2002.

3. Spremembe statuta.
Predlog sklepa št. 3: na predlog uprave

in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme spremembe in dopolni-
tve statuta družbe in prečiščeno besedilo
statuta v predlaganem besedilu.

4. Mandat članov nadzornega sveta, ki
zastopajo interese delničarjev.

Predlog sklepa št. 4:
A) Članom nadzornega sveta, ki zasto-

pajo interese delničarjev, in sicer Raščan
Brigiti, Zajc Tamari, Štokelj Franku in Pante-
lič Matjažu se podaljša mandat za čas od
31. 7. 2003 do dneva vpisa sprememb Sta-
tuta delniške družbe, sprejetih na tej skup-
ščini v sodni register.

B) Glede na spremembo Statuta delni-
ške družbe iz prve točke tega zapisnika pre-
neha z dnem vpisa teh sprememb v sodni
register članstvo vsem članom nadzornega
sveta.

Z istim dnem se imenujeta za nova člana
nadzornega sveta, ki zastopata interese del-
ničarjev, in sicer Franc Štokelj in Milan Ce-
rar za mandatno dobo štirih let.

Tretjega člana nadzornega sveta imenu-
je z dnem vpisa sprememb Statuta delniške
družbe, sprejetih na tej skupščini, svet de-
lavcev.

C) O sklepih te skupščine in o spre-
membah, ki se nanašajo na nadzorni svet,
se obvesti svet delavcev, da v skladu s
spremembami Statuta delniške družbe in v
skladu s svojimi pooblastili izvoli novega
člana nadzornega sveta, ki zastopa intere-
se zaposlenih in o tem pravočasno obvesti
družbo.

5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa št. 5: za revizorja skupi-

ne Stol Kamnik za leto 2003 se imenuje
Revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o.
Ljubljana, Neubergerjeva 30, 1000 Ljublja-
na.

Celotno gradivo za skupščino je na vpo-
gled vsem delničarjem na sedežu družbe
Stol d.d., Kamnik, Ljubljanska 45, v tajniš-
tvu, vsak delavnik po objavi do dneva skup-
ščine med 10. in 12. uro.

Delničar se lahko udeleži skupščine ter
uresničuje glasovalno pravico na njej s po-
gojem, da udeležbo najavi, najkasneje 3
dni pred skupščino. Pooblaščence hkrati
prosimo, da v istem roku predložijo pisno
pooblastilo, skladno z veljavno zakonodajo.

Udeležencem predlagamo, da se ob pri-
hodu na skupščino prijavijo na prijavnem
mestu, v tajništvu, II. nadstropje, soba št.
203 upravne stavbe, Ljubljanska 45, in si-
cer najmanj petnajst minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na sezna-
mu delničarjev potrdili svojo prisotnost.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega
dne, uro kasneje v istih prostorih z istim
dnevnim redom. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih
glasov.

Stol, d.d., Kamnik
uprava

Ob-96739
Na podlagi točke 7.6. Statuta delniške

družbe Savinja Mozirje d.d., Mozirje, upra-
va družbe sklicuje

7. sejo skupščine
družbe Savinja Mozirje d.d., Na trgu 14,

Mozirje,
ki bo dne 30. julija 2003 ob 9. uri v sejni

sobi družbe v Mozirju, Na trgu 14.
Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Uprava otvori skupščino in ugotovi
sklepčnost.

2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.

4. Obravnava in sklepanje o uporabi bi-
lančnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.

Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in mnenja nadzor-

nega sveta se bilančni dobiček iz leta 2002
v višini 16,081.654,47 SIT uporabi:

– v višini 8,040.827,23 SIT se uporabi
za druge rezerve iz dobička,

– v višini 8,040.827,24 SIT preneseni
čisti dobiček.

b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2002.

5. Sprejem sklepa o pripojitvi in sogla-
sju k pogodbi o pripojitvi.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

5.1. Družba Savinja Mozirje Podjetje tr-
govine, turizma in proizvodnje d.d., Mozirje
se pripoji k družbi ERA Trgovina z živilskimi
in neživilskimi izdelki d.d., Velenje, Prešer-
nova 10.

5.2. Skupščina družbe Savinja Mozirje
d.d., Mozirje daje soglasje k pogodbi o pri-
pojitvi družbe Savinja Mozirje Podjetje trgo-
vine, turizma in proizvodnje, d.d., Mozirje,
Na trgu 14, k družbi ERA Trgovina z živilski-
mi in neživilskimi izdelki d.d., Prešernova
10, Velenje.

Pogodba o pripojitvi družbe Savinja Mo-
zirje d.d., Mozirje k družbi ERA d.d., Vele-
nje je priloga k temu sklepu.

6. Imenovanje revizorja družbe za leto
2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 2003 imenuje revizijska družba
Abeceda d.o.o., Celje.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci; poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najka-
sneje tri dni pred sejo skupščine.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zasto-
pniki pravnih oseb pa še z izpisom iz so-
dnega registra.

Gradivo za zasedanje skupščine, vključno
s sprejetim letnim poročilom, poročilom nad-
zornega sveta ter celotnim pripojitvenim gra-
divom po 516. členu Zakona o gospodarskih
družbah, je delničarjem na voljo na sedežu
družbe vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani upravi v roku se-
dem dni po objavi tega sklica.
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Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu

oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja, razen za 2. točko dnev-
nega reda, o kateri se odloča z javnim gla-
sovanjem z dvigom rok.

Prostor bo odprt od 8.30 dalje. Če skup-
ščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne ob 10. uri v
istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Savinja Mozirje d.d., Mozirje
uprava družbe

Ob-96744
Na podlagi 45. člena statuta družbe

Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., uprava sklicuje

6. redno sejo skupščine
Elektro Celje javno podjetje za

distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v četrtek, 31. 7. 2003 ob 13.

 
uri

na sedežu družbe v Celju, Vrunčeva 2a (sej-
na soba – IV. nadstropje), z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka

Neffat,
– preštevalca glasov: Vladimir Verzeg-

nassi in Irena Jančič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Nevenka Tory.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za

leto 2002 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na se seznani z letnim poročilom za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.

b) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2002.

Skupščina podeljuje upravi družbe in čla-
nom nadzornega sveta družbe razrešnico
za poslovno leto 2002.

3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2003 skupščina
imenuje družbo KPMG Slovenija d.o.o., Ne-
ubergerjeva ulica 30, Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2002 z mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila, bo na voljo v tajniš-
tvu uprave na sedežu družbe, vsak delavnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.

Elektro Celje, d.d.
direktor

Peter Petrovič, univ. dipl. inž. str.

Ob-96745
Na podlagi 41. člena statuta družbe d.d.

uprava sklicuje

9. redno sejo skupščine
Mineral d.d. Ljubljana, Letališka c. 5,

ki bo v torek, 29. julija 2003 ob 14.
 
uri

na sedežu družbe v Ljubljani, Letališka c.
5, sejna soba v III. nadstropju z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka

Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Ljubica Žagar in

Branka Židanek.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Majda Lokošek.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto

2002 z mnenjem revizorja in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta po 274.a členu Za-
kona o gospodarskih družbah.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na se seznani z letnim poročilom za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.

3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na podeljuje upravi družbe in članom nad-
zornega sveta družbe razrešnico za poslov-
no leto 2002.

4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.

Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: na
podlagi osme alinee prvega odstavka
240. člena ZGD in tretje alinee 20. člena
statuta družbe, skupščina pooblašča upra-
vo, da lahko kupi lastne delnice, katerih
skupni nominalni znesek ne sme presegati
10% osnovnega kapitala družbe, za ohra-
njanje vrednosti delničarjev oziroma z na-
menom realizacije kapitalskega dobička.
Najnižja prodajna vrednost delnice znaša
800 SIT, najvišja prodajna vrednost delni-
ce pa 2.000 SIT.

Pooblastilo velja 18 mesecev od dneva
sprejetja tega sklepa na skupščini družbe.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2003 skupščina
imenuje družbo KPMG Slovenija d.o.o., Ne-
ubergerjeva ulica 30, Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi
sklepov delničarjem, bo na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delavnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih toč-
kah dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, za-
radi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skup-
ščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine.

Mineral d.d. Ljubljana
direktor

Miran Lampret, univ. dipl. ek.

Št. 07/109 Ob-96751
Na podlagi določil statuta delniške družbe

GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d., Ljub-
ljanska c. 19, Bled, sklicuje uprava

6. sejo skupščine družbe
GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.,

ki bo v četrtek, 31. julija 2003 s pričet-
kom ob 12.30, v prostorih GG Bled, Ljub-
ljanska cesta 19, Bled.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine imenuje Zdravko Si-
lič, za preštevalki glasov Alenka Bizilj in Edi-
ta Mandelc, skupščini bo prisostvovala vab-
ljena notarka Nada Svetina.

2. Poročilo nadzornega sveta o preveri-
tvi letnega poročila in stališče nadzornega
sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za
poslovno leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi let-
nega poročila za poslovno leto 2002 in po-
zitivnim stališčem nadzornega sveta do revi-
zijskega poročila in potrditvijo letnega poro-
čila za poslovno leto 2002.

3. Obravnava in sprejem sklepa o upo-
rabi bilančnega dobička za leto 2002 in o
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podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupšči-
na sprejme sklep, da se bilančni dobiček v
višini 117,713.929 SIT, oblikovan iz prene-
senega dobička preteklih let in čistega do-
bička za leto 2002 razporedi:

a) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2002
znaša 117,713.929 SIT.

b) Uporaba bilančnega dobička:
– za izplačilo dividend delničarjem se

razporedi 27,399.240 SIT (6,235.393,89
SIT nerazporejenega dobička iz leta 1999
in 21,163.846,11 SIT nerazporejenega do-
bička iz leta 2000), kar znaša 45 SIT bruto
na delnico,

– razlika bilančnega dobička v višini
90.314.689 SIT ostane nerazporejena kot
preneseni dobiček.

c) Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2002, ter jima podeljuje razrešnico.

Dividende se izplačajo v roku 60 dni od
sprejema sklepa. Do izplačila dividend so
upravičeni delničarji, ki so vpisani kot imet-
niki delnic družbe pri KDD dva delovna dne-
va po skupščini, to je na dan 4. 8. 2003.

4. Obravnava in sprejem sklepa o poo-
blastilu upravi za nakup lastnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe GG Bled d.d. za dobo 18
mesecev od dneva sprejema tega sklepa
dalje za nakup lastnih delnic, katerih skupni
nominalni znesek ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala družbe. Lastne delnice
kupuje po ceni, ki ne bo nižja od 1 SIT in ne
višja kot 1.700 SIT. Skupščina pooblašča
upravo, da lahko lastne delnice umakne
brez nadaljnjega sklepa skupščine o zma-
njšanju osnovnega kapitala.

5. Imenovanje revizorja za pregled po-
slovanja družbe GG Bled d.d. za poslovno
leto 2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revidiranje po-
slovanja GG Bled d.d. za poslovno leto
2003 revizijsko družbo Euro-In & Partners,
d.o.o., Škofja Loka.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-

vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki, ki so vpisani v delniško knjigo
družbe pri KDD na dan 27. 7. 2003. Poo-
blastilo mora biti pisno. Pravico do udele-
žbe in glasovanja na skupščini ima vsak del-
ničar ali njegov pooblaščenec, ki pisno pri-
javo udeležbe dostavi družbi najkasneje 3
dni pred sejo skupščine na naslov: GG
Bled, d.d., Ljubljanska c. 19, 4260 Bled, z
oznako “za skupščino“.

Udeležence prosimo, da se zaradi ugo-
tavljanja prisotnosti in prevzema glasovnic
prijavijo v sprejemni pisarni najmanj pol ure
pred zasedanjem skupščine.

Gradivo za skupščino bo na vpogled del-
ničarjem vsak delovni dan na sedežu družbe
od 8. do 10. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazloži-
tvijo na sedež družbe v 7 dneh po objavi
tega sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-

nje skupščine istega dne ob 13.oo uri.
Skupščina bo v tem primeru veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.
uprava

direktor: Zvone Šolar, dipl. inž.

Št. 134/03 Ob-96752
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške

družbe LIPA Ajdovščina d.d., sklicuje upra-
va družbe

7. skupščino delničarjev
družbe LIPA Ajdovščina, Tovarna

pohištva d.d., Lokarjev drevored 1,
Ajdovščina,

ki bo v sredo, 30. 7. 2003 ob 11. uri v
pritličju Dvorca Zemono, Zemono pri Vi-
pavi.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: imenuje se pred-

sedujoči skupščine Stojan Tramte, za pre-
števalki glasov se imenujeta Tanja Stibilj Sle-
mič in Patricija Milost.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Laura Čermelj iz Ajdovščine.

3. Predložitev letnega poročila za leto
2002, pisnega poročila nadzornega sveta k
letnemu poročilu in podelitev razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

a) Skupščina se je seznanila s poroči-
lom nadzornega sveta z dne 24. 6. 2003 o
sprejemu letnega poročila za leto 2002.

b) Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in članom nadzornega sveta ter njihovo
delo v poslovnem letu 2002 potrdi in
odobri.

4. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za po-

oblaščenega revizorja za poslovno leto
2003 se imenuje Tekos Revizija d.o.o.

5. Predstavitev srednjeročnega plana
družbe 2003–2007.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.

Pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničarji, njihovi poobla-
ščenci ali zastopniki vsaj tri delovne dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi
svojo udeležbo na skupščini. Delničarji ozi-
roma njihovi pooblaščenci se izkažejo z ose-
bnim dokumentom, pisnim pooblastilom, za-
koniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodne-
ga registra.

Glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo v
centralnem registru pri Klirinški depotni
družbi na dan 24. 7. 2003.

Udeležence pozivamo, da se eno uro
pred začetkom zasedanja skupščine pri-
javijo v sprejemnem prostoru skupščine,
kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisot-
nost in prevzeli gradivo, potrebno za gla-
sovanje.

Gradivo za skupščino je delničarjem, nji-
hovim pooblaščencem in zastopnikom na

vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od 12. do 14. ure.

LIPA Ajdovščina, Tovarna pohištva
d.d.

uprava
Janez Zagode, univ. dipl. ek.

Ob-96753
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 18. člena statuta delni-
ške družbe uprava sklicuje

10. sejo skupščine
delničarjev družbe Begrad d.d.

gradbeništvo, trgovina, inženiring,
Novo mesto, Kočevarjeva 4,

ki bo v torek, dne 29. 7. 2003, ob 13. uri
v konferenčni dvorani Hotela Krka v Novem
mestu z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, predhodna ugo-
tovitev sklepčnosti in izvolitev organov skup-
ščine.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se imenuje: Marija Pečjak Požek.

Za preštevalce glasov se imenujejo: Gra-
brijan Sandi, Jankovič Alenka.

Za sestavo notarskega zapisnika se po-
trdi notar Janez Ferlež.

2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red skupščine delničarjev.
3. Seznanitev z letnim poročilom, predlog

za uporabo bilančnega dobička in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Skupščina se seznani z letnim poroči-
lom uprave družbe za leto 2002, z mne-
njem revizorja in s pisnim poročilom nad-
zornega sveta, v katerem potrjuje letno po-
ročilo uprave o poslovanju v letu 2002.

Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:

3. a) Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za delo
v poslovnem letu 2002.

3. b) Skupščina na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta k predlogu upra-
ve o uporabi bilančnega dobička sprejme
sklep, da se bilančni dobiček, ki je po revi-
dirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2002,
izkazan v znesku 146,594.895,74 SIT, raz-
poredi:

– v višini 52,750.000 SIT v druge rezer-
ve iz dobička,

– v višini 93,844.895,74 SIT ostane do
nadaljnega nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za

revizorja računovodskih izkazov za leto
2003 se imenuje revizijska družba Abece-
da d.o.o. iz Ljubljane.

5. Informacija o poslovni politiki, poslih
in gospodarskem načrtu družbe v letu
2003.

Predlog sklepa: sprejme se podana in-
formacija.

Gradivo za skupščino vključno z revidira-
nim letnim poročilom, poročilom nadzorne-
ga sveta, je delničarjem na vpogled v tajniš-
tvu uprave na sedežu družbe Begrad d.d. na
Kočevarjevi 4, vsak delovni dan od 10. do
12. ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno datuma zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, ki bodo v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
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dni po objavi tega sklica skupščine, na se-
dež družbe, bodo objavljeni skladno z
288. členom ZGD na način kot ta oglas.

Delničarji bodo sklepe sprejemali z na-
vadno večino oddanih glasov na skupščini
zastopanega osnovnega kapitala družbe.
Glasovanje na skupščini bo javno.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovanja imajo delničarji, ki so vpisani v del-
niško knjigo pri KDD na dan 25. 7. 2003
oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali po-
oblaščenci, in ki najkasneje tri dni pred za-
sedanjem skupščine pisno prijavijo svojo
udeležbo ter deponirajo pooblastila na se-
dežu družbe Begrad d.d. Novo mesto.

Zaradi sestave seznama udeležencev,
pozivamo delničarje oziroma njihove po-
oblaščence, da se prijavijo pol ure pred
zasedanjem v avli pred malo dvorano, kjer
bodo prevzeli glasovalne lističe. Zastopnik
delničarja se mora pred sejo izkazati s pi-
snim pooblastilom.

Begrad d.d.
uprava

direktor Franc Panjan

Ob-96775
Direktor družbe RGS, rudarstvo, gradbe-

ništvo, sanacije, d.d., Dimičeva ulica 16, Ljub-
ljana na podlagi 284. člena Zakona o gospo-
darskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) in na
podlagi točke 7.2. in 7.3. Statuta sklicuje

skupščino delničarjev družbe
RGS, rudarstvo, gradbeništvo,

sanacije, d.d.
ki bo dne 31. 7. 2003, ob 10. uri v dvo-

rani GeoZS, Dimičeva 14/VI, Ljubljana, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje or-
ganov skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se imenuje Franc Novak, za prešte-
valki glasov pa Dragica Perne in Danica Mo-
horovič-Oblak.

Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.

2. Odločanje o rednem prenehanju
družbe.

Predlog sklepa: na podlagi druge alinee
prvega odstavka 371. člena ZGD sprejema
skupščina naslednji sklep:

1. Družba RGS, rudarstvo, gradbeništvo,
sanacije, d.d., Dimičeva ulica 16, Ljubljana
preneha, ker za rentabilno opravljanje re-
gistrirane dejavnosti družbe niso podani
ekonomski pogoji, zato se izvede postopek
njene redne likvidacije v skladu z določba-
mi ZGD.

2. Upniki in delničarji lahko v roku 30
dni od objave sklepa o likvidaciji družbe v
Uradnem listu Republike Slovenije, prijavijo
svoje terjatve do družbe likvidacijskemu
upravitelju družbe.

3. Za likvidacijskega upravitelja družbe
se imenuje dosedanji direktor družbe Emir
Kurbegović, stanujoč v Ljubljani, Palme-
jeva 20.

Likvidacijski upravitelj je upravičen do
plačila za svojo delo v skladu z njegovo
obstoječo pogodbo o zaposlitvi.

4. Za odločanje o predlogu poročila o
poteku likvidacijskega postopka in o pre-
dlogu za razdelitev premoženja delničarjem
je pristojna skupščina družbe.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Dimi-
čeva ulica 16, vsak delovni dan med 8. in
12. uro.

Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in njihovi zastopniki oziroma poobla-
ščenci.Kolikor se skupščine udeleži poo-
blaščenec mora priložiti pisno pooblastilo,
ki ostane deponirano na sedežu družbe.

RGS d.d. Ljubljana
direktor

Emir Kurbegović

Ob-96781
Na podlagi določil C3 Statuta družbe

sklicujem

8. sejo skupščine delniške družbe
Agrogorica d.d. Šempeter pri Gorici,

Vrtojbenska cesta 48,
ki bo v torek dne 29. 7. 2003 ob 13. uri

na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici,
Vrtojbenska cesta 48 in predlagam nasled-
nji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je
skupščina sklepčna.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina izvoli predlaganega pred-
sednika skupščine, preštevalca glasov, za-
pisnikarja ter ugotovi prisotnost vabljene no-
tarke.

3. Predstavitev letnega poročila za leto
2002, poročila revizorja in pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu za le-
to 2002.

Skupščina se seznani z Letnim poroči-
lom za leto 2002, Poročilom revizorja in
Poročilom nadzornega sveta.

4. Sklepanje o uporabi bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu za leto 2002.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

4.1. Ugotovljeni bilančni dobiček, ki zna-
ša na dan 31. 12. 2002 7,196.330,84 SIT
in ga sestavlja preostanek čistega dobička
leta 2002, se v celoti razporedi v preneseni
dobiček.

4.2. Skupščina podeljuje upravi in nad-
zornemu svetu razrešnico za delo v poslov-
nem letu 2002.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2003.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za pooblaščenega revizorja se za le-
to 2003 imenuje revizijska družba Revizij-
ska družba KPMG Slovenija, podjetje za re-
vidiranje in poslovno svetovanje d.o.o.

Gradivo za sejo skupščine je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Šempetru,
Vrtojbenska cesta 48, vsak delovni dan po
objavi tega vabila, med 12. in 13. uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki,
ki so pisno prijavili svojo udeležbo najmanj
tri dni pred sejo.

Če skupščina ob napovedanem času ni
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
morajo biti vloženi in pisno obrazloženi v
roku 7 dni po objavi tega vabila, pri tajništvu
družbe.

Glasovnice za odločanje na seji se bodo
delničarjem, zakonitim zastopnikom oziro-
ma pooblaščencem začele deliti eno uro
pred začetkom seje do ure, ki je določena
za začetek zasedanja skupščine.

Agrogorica d.d.
direktor

Ob-96782
Na podlagi točke Č. – šestega poglavja

Statuta delniške družbe Primat, tovarna
kovinske opreme, d.d. in v skladu z določ-
bami Zakona o gospodarskih družbah skli-
cujem

VIII. sejo skupščine
delniške družbe Primat, tovarna

kovinske opreme, d.d.,
ki bo v torek, 12. 8. 2003, na sedežu

družbe v prostorih sejne sobe, Industrijska
ulica 22, Maribor, s pričetkom ob 12. uri z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: izvoli se predsednica
skupščine – Barbara Jecelj in dve prešte-
valki glasov – Vera Senekovič in Darja Mo-
škotevc.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stani-
slav Bohinc.

2. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom družbe Primat d.d. in konsolidiranim
poročilom skupine Primat za leto 2002 in s
poročilom nadzornega sveta o sprejemu let-
nega poročila za leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila z letnim poročilom družbe Primat d.d.
za leto 2002 in konsolidiranim poročilom
skupine Primat za leto 2002 ter poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poro-
čila za leto 2002.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta je
skupščina sprejela naslednje sklepe:

Na dan 31. 12. 2002 znaša bilančni do-
biček 237,108.490,89 SIT in se uporabi
kot sledi:

1. Izplačilo dividend delničarjem v višini
125,108.100 SIT kar znaša 1.300 SIT bruto
na delnico, pri čemer je vir za izplačilo divi-
dend nerazporejen dobiček iz let 1997,
1998, 1999 in 2000. Do dividende so upra-
vičeni delničarji vpisani v delniško knjigo na
dan skupščine. Dividende se izplačajo v ro-
ku 90 dni od sprejema tega sklepa.

2. Preostanek bilančnega dobička v vi-
šini 112,000.390,89 SIT ostaja nerazpo-
rejen.

3. Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2002.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2003 imenuje revizijsko družbo Deloit-
te&Touche d.o.o. Ljubljana.
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Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo 3 dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Primat,
tovarna kovinske opreme, d.d. vknjižene v
delniški knjigi družbe, ki se vodi pri Klirin-
ško depotni družbi neposredno, njihovi po-
oblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za
udeležbo na skupščini osebno ali s priporo-
čeno pošiljko dostavijo pravni službi družbe
Primat, tovarna kovinske opreme, d.d., Bar-
bari Jecelj, Industrijska ulica 22, 2000 Ma-
ribor, tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob priho-
du na skupščino prijavijo v sprejemni pi-
sarni skupščine, in sicer najmanj pol ure
pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom na seznamu prisotnih delničar-
jev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gla-
sovnice za glasovanje. O vseh točkah
dnevnega reda, razen prve točke, se gla-
suje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščen-
ci se ob prijavi izkažejo z osebnim doku-
mentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po ob-
javi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedni uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnev-
nim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem v informativni pi-
sarni družbe v Mariboru, Industrijska ulica
22, vsak delovnik od 9. do 12. ure od dne-
va objave sklica skupščine do vključno dne-
va zasedanja skupščine.

Primat, tovarna kovinske opreme,
d.d.

predsednica uprave
Slavka Marinič, univ. dipl. ek.

Ob-96788
Na podlagi 21. člena Statuta delniške

družbe Mizarstvo Grosuplje d.d., direktor
družbe in nadzorni svet sklicujeta

8. skupščino delniške družbe
Mizarstvo Grosuplje d.d.,

ki bo dne 30. 7. 2003 na sedežu delni-
ške družbe Cesta na Krko 24, Grosuplje.

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave: za predsednika

skupščine se izvoli Strmole Miran.

Za preštevalko glasov se izvoli Kastelic
Marija. Seji bo prisostvoval vabljeni notar,
Kotar Marjan.

2. Seznanitev z letnim poročilom in po-
ročilom nadzornega sveta ter sprejem
sklepov o uporabi bilančnega dobička in o
podelitvi razrešnice upravi in članom nad-
zornega sveta za poslovno leto 2002.

2.1. Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poroči-

lom nadzornega sveta z dne 30. 5. 2003 o
sprejemu letnega poročila za poslovno leto
2002.

2. Bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2002 znaša 4,729.088,30 SIT,
ostane nerazporejen in se bo o njegovi upo-
rabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.

2.2. Predlog sklepa: skupščina družbe
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2002.

5. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2003.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za po-
oblaščenega revizorja se za poslovno leto
2003 imenuje revizijska družba KPMG
d.o.o. Ljubljana.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja vsak dan od
10. do 12. ure do vključno 30. 7. 2003.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko teden dni po objavi skli-

ca skupščine podajo družbi predloge za
dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprot-
ne predloge sklepov. Predlogi morajo biti
pisni in razumno utemeljeni. Družba bo
ostale delničarje seznanila o predlogih del-
ničarjev.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji sami ali po svojih pooblaščencih oziro-
ma zakonitih zastopnikih. Pravico do udele-
žbe na skupščini in glasovalno pravico lah-
ko uresničijo delničarji, ki so poslali ustrez-
na pooblastila tako, da ista prispejo tri dni
pred skupščino (najava in pooblastilo) na
sedež družbe.

Ponovna skupščina
Če skupščina ne bi bila sklepčna ob uri

sklica, se bo skupščina ponovila eno uro
po prvem sklicu. Skupščina bo v drugo
odločala ne glede na število prisotnih gla-
sov delničarjev.

Navodilo za glasovanje
Glasovanje je osebno ali po pooblaščen-

cu na podlagi t.i. glasovne tablice, ki jo
bodo delničarji oziroma pooblaščenci pre-
jeli ob vstopu v prostor, kjer bo potekalo
zasedanje.

Mizarstvo Grosuplje d.d.
direktor

Jošt Franci

Ob-96798
Na podlagi 7. poglavja Statuta delniške

družbe Gozdnega gospodarstva Slovenj
Gradec d.d. sklicuje uprava

5. skupščino delničarjev
delniške družbe Gozdnega

gospodarstva Slovenj Gradec,
ki bo 29. 7. 2003 ob 13. uri v prostorih

gostišča Murko, Francetova 24, Slovenj
Gradec.

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika skupščine Huberta Dolinška in dva
preštevalca glasov Milana Pirnata in Jožo
Radoševič in ugotovi, da seji prisostvuje no-
tarka Sonja Kralj.

2. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Spremenijo se 6.1., 6.2., 6.4. in 6.8. čle-
ni obstoječega statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be statuta družbe v predlaganem besedilu.
Prečiščeno besedilo sprejme nadzorni svet.

3. Seznanitev z letnim poročilom upra-
ve za poslovno leto 2002 in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta k letnemu poročilu
ter podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave o poslovanju za le-
to 2002 in s poročilom nadzornega sveta
ter potrdi in odobri delo uprave in nadzor-
nega sveta in jim podeli razrešnico za leto
2002.

4. Sklepanje o uporabi bilančnega do-
bička za leto 2002.

Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini
42,641.680,13 SIT se razporedi, za obliko-
vanje rezerv za lastne deleže v višini
8,620.645 SIT in dobiček v višini
34,021.035,13 SIT ostane do nadaljnjega
nerazporejen.

5. Sprejem poročila o uporabi sredstev
sklada lastnih delnic v letu 2002 in pre-
dlog sklepa o nadaljnjem pridobivanju la-
stnih delnic.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o uporabi sredstev sklada lastnih
delnic v letu 2002 ter predlog uprave in
nadzornega sveta glede nadaljnjega prido-
bivanja in uporabe lastnih delnic družbe v
skladu z 240. členom ZGD. Uprava lahko
odkupuje lastne delnice po ceni v razponu
od 700 SIT za delnico do knjižne vrednosti
delnice.

6. Imenovanje treh članov nadzornega
sveta predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
dobo štirih let člane nadzornega sveta pred-
stavnike delničarjev:

– Rada Krpača, univ. dipl. inž.,
– Rudija Rajzera, univ. dipl. ek.,
– Viktorja Zakrajška, univ. dipl. inž.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje računo-

vodskih izkazov družbe za leto 2003 se ime-
nuje: ITEO-Abeceda d.o.o., Kotnikova 28,
Ljubljana.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno in dostavljeno družbi najpozneje
tri dni pred zasedanjem skupščine. Pravico
do udeležbe na skupščini in glasovalno pra-
vico imajo delničarji, njihovi zastopniki ozi-
roma pooblaščenci, ki so vpisani v delniški
knjigi zadnji dan preteklega meseca pred
zasedanjem skupščine.

Udeležence vabimo, da se pol ure pred
pričetkom seje prijavijo predstavniku družbe
na sedežu zasedanja skupščine. S podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
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svojo prisotnost ter prevzamejo glasovalne
lističe.

Gradivo za skupščino in spremembe sta-
tuta so delničarjem oziroma njihovim po-
oblaščencem ali zastopnikom na vpogled
na sedežu družbe vsak delavnik med 10. in
12. uro.

Delničarji lahko svoje morebitne nasprot-
ne predloge, ki morajo biti pisni in obrazlo-
ženi, pošljejo v sedmih dneh po objavi skli-
ca skupščine priporočeno ali jih vložijo ne-
posredno na sedežu družbe.

Gozdno gospodarstvo
Slovenj Gradec d.d.

uprava družbe

Št. 36/2003 Ob-96843
Na podlagi 36. in 37. člena Statuta del-

niške družbe Topdom trgovsko podjetje
d.d., Letališka cesta 1, 1000 Ljubljana,
uprava sklicuje

9. sejo skupščine
delniške družbe Topdom trgovsko

podjetje d.d.,
ki bo 31. 7. 2003 ob 13. uri v poslovnih

prostorih družbe v Ljubljani, Letališka ce-
sta 1, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-
ščina sklepčna. Za preštevalko glasov se
izvoli Vida Gosar.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Škrk.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za leto 2002 in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu po-
ročilu ter odločanje o uporabi bilančnega
dobička ter podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poro-

čilom uprave za leto 2002 in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta za leto 2002. Skup-
ščina na podlagi pozitivnega mnenja nad-
zornega sveta k predlogu uprave o uporabi
bilančnega dobička sprejme sklep, da se
bilančni dobiček družbe iz leta 2002 odve-
de v druge rezerve iz dobička.

2.2. V skladu z 282.a členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s
katero potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov družbe v poslovnem letu 2002.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe, se za revizijo računovodskih
izkazov družbe za poslovno leto 2003 ime-
nuje revizijsko hišo Deloitte & Touche d.o.o.
Ljubljana.

4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta družbe v prečišče-
nem besedilu.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je na pod-

lagi odstopnih izjav, prenehal mandat čla-
noma nadzornega sveta, predstavnikoma
delničarjev, Boštjanu Čertancu in Poloni Ti-
čar, z dnem 31. 7. 2003.

Na predlog nadzornega sveta se za čla-
na nadzornega sveta, predstavnika delni-
čarjev, izvolita Srečko Hauptman in Miran

Malneršič, za mandatno obdobje štirih let, s
pričetkom mandata z dnem 31. 7. 2003.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,

kakor tudi letno poročilo uprave in poročilo
nadzornega sveta ter predlagane spremem-
be statuta v prečiščenem besedilu, je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu uprave na se-
dežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničarji lahko vložijo nasprotne predlo-
ge k posameznim točkam dnevnega reda v
7 dneh od dneva objave tega sklica skup-
ščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Na skupščini delničarjev se odloča o ob-

javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Skupščine se lahko udeležijo in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine, to je
do dne 28. 7. 2003, v tajništvu uprave na
sedežu družbe ali pisno prijavijo svojo ude-
ležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim po-
oblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpi-
som iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.

Sklepčnost skupščine
Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-

novno zasedanje eno uro kasneje, v istih
prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Topdom d.d.
glavni direktor

Anton Sedeljšak

Ob-96844
Na podlagi Statuta družbe Casino Mari-

bor, igre na srečo d.d., Glavni trg 1, Mari-
bor, ter skladno z določili Zakona o gospo-
darskih družbah, uprava družbe sklicuje

VII. redno sejo skupščine
delniške družbe Casino Maribor, igre

na srečo d.d., Maribor,
ki bo dne 31. 7. 2003, ob 12. uri v pro-

storih družbe Casino Maribor d.d., Glavni
trg 1, Maribor.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine. Izvolijo se predsednik Goran
Janžekovič, preštevalka glasov Nevenka Se-
linšek. Skupščini bo prisostvoval notar Bu-
kovič Friderik iz Maribora.

3. Seznanitev z revidiranim letnim poro-
čilom družbe za leto 2002, poročilom nad-
zornega sveta in sprejem sklepa o pokritju
izgube.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranim letnim poročilom družbe za leto
2002 in poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila za poslovno leto
2002 in se upravi in nadzornemu svetu po-
deli razrešnica za delo v poslovnem letu
2002. Izguba poslovnega leta 2002 v višini
93,362.000 SIT se delno pokrije iz splo-
šnega prevrednotovalnega popravka kapi-
tala v višini 31,469.000 SIT.

4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

poslovno leto 2003 se imenuje ITEO-Abe-
ceda.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega

sveta družbe Casino Maribor d.d., ki zasto-
pa Ministrstvo za finance RS, se imenuje
Mitja Mavko.

6. Sklep o poenostavljenem zmanjšanju
osnovnega kapitala.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
Casino Maribor, d.d., se zmanjša za
5,853.858,50 SIT, tako da po novem zna-
ša 260,625.000 SIT.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izve-
de z zmanjšanjem nominalnega zneska del-
nic iz dosedanjih 25.561,52 SIT na 25.000
SIT.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala
je kritje prenesene izgube oziroma čiste iz-
gube poslovnega leta, poleg tega pa tudi
uskladitev nominalne vrednosti delnic s
173/2 členom ZGD.

Zmanjšanje osnovnega kapitala začne
veljati z vpisom v sodni register.

7. Sklep o spremembi statuta.
Predlog sklepa: na podlagi sklepa o

zmanjšanju osnovnega kapitala se ustrezno
spremeni tudi statut družbe v delu, ki ureja
višino osnovnega kapitala in nominalno vre-
dnost delnic. Navedene spremembe se
vnesejo v nov čistopis statuta.

8. Razno.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas

trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Delničarje naprošamo, da svojo udele-
žbo na skupščini prijavijo družbi pisno naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja skupščine prija-
vijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo
zasedanje skupščine in s podpisom sezna-
ma prisotnih delničarjev potrdijo svojo pri-
sotnost na zasedanju skupščine. Za udele-
žbo na zasedanju skupščine se fizične ose-
be izkažejo z osebnim identifikacijskim do-
kumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.

Gradivo za skupščino je na voljo na se-
dežu družbe vsak delavnik od 8. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine.

Skupščina veljavno odloča, če so nav-
zoči delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavlja vsaj 15 odstotkov zastopanega kapi-
tala. V primeru, da ne bo moč zagotoviti
sklepčnosti ob prvem sklicu, bo ponovno
zasedanje skupščine na istem kraju čez eno
uro, ko se bo odločalo ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Casino Maribor d.d.
uprava
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Ob-96848
Na podlagi 79. člena statuta delniške

družbe ERA, družba za razvoj-pooblaščen-
ka d.d., Velenje, uprava družbe ERA Razvoj
d.d. sklicuje

4. sejo skupščine
družbe ERA Razvoj d.d., Velenje,

ki bo 30. julija 2003 ob 12.30, v prosto-
rih na sedežu družbe ERA Razvoj d.d., Ve-
lenje, Prešernova 10.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: uprava otvori skupščino

in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.

4. Obravnava in sklepanje o uporabi bi-
lančnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.

Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in mnenja nadzor-

nega sveta bilančni dobiček iz leta 2002 v
višini 2,130.120,46 SIT ostane nerazporejen
in se bo o njegovi uporabi odločalo v nasled-
njih poslovnih letih (preneseni dobiček).

b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2002.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2003.

Predlog sklepa: za revidiranje računovod-
skih izkazov družbe za leto 2003 se imenuje
revizijska družba Abeceda d.o.o., Celje.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpi-
sani v delniško knjigo deset dni pred zase-
danjem skupščine. Pooblastilo mora biti pi-
sno in ves čas trajanja pooblastilnega ra-
zmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glasoval-
no pravico lahko uresničujejo delničarji, njiho-
vi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo
s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najka-
sneje tri dni pred sejo skupščine.

Gradivo za zasedanje skupščine, vključ-
no s sprejetim letnim poročilom in poroči-
lom nadzornega sveta, je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe ERA Razvoj d.d.,
Velenje, vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani upravi v roku se-
dem dni po objavi tega sklica.

Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja, razen za drugo točko
dnevnega reda, o kateri se glasuje javno.
Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih sklepov po posameznih točkah dnev-
nega reda.

Prostor bo odprt od 12. ure dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 13.30, v
istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

ERA Razvoj d.d.
uprava

Ob-96847
Na podlagi 8.2. točke statuta delniške

družbe ERA trgovina z živilskimi in neživil-
skimi izdelki d.d., Velenje, Prešernova 10,
uprava družbe sklicuje

11. sejo skupščine
družbe ERA d.d., Velenje,

ki bo 30. julija 2003 ob 13. uri v prosto-
rih na sedežu družbe ERA d.d. v Velenju,
Prešernova 10.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi

sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.

4. Obravnava in sklepanje o uporabi bi-
lančnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.

Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in mnenja nadzor-

nega sveta se bilančni dobiček iz leta 2002
v višini 349,972.367,83 SIT uporabi:

– za oblikovanje drugih rezerv se upora-
bi 174,986.183,91 SIT,

– preneseni čisti dobiček 174,986.183,92
SIT.

b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2002.

5. Sprejem sklepa o pripojitvi in sogla-
sju k pogodbi o pripojitvi.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

5.1. Družba Savinja Mozirje Podjetje tr-
govine, turizma in proizvodnje, d.d., Mozir-
je, Na trgu14, se pripoji k družbi ERA Trgo-
vina z živilskimi in neživilskimi izdelki d.d.,
Velenje, Prešernova 10.

5.2. Skupščina družbe ERA d.d.,
Velenje daje soglasje k pogodbi o pripo-
jitvi družbe Savinja Mozirje Podjetje trgo-
vine, turizma in proizvodnje d.d., Mozirje,
Na trgu 14, k družbi ERA Trgovina z ži-
vilskimi in neživilskimi izdelki d.d., Velenje,
Prešernova 10. Pogodba o pripojitvi
družbe Savinja Mozirje d.d., Mozirje k
družbi ERA d.d., Velenje je priloga k temu
sklepu.

6. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-

zornega sveta družbe se obstoječa dejav-
nost družbe dopolni z novo dejavnostjo, ki
glasi: F/45.330 vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije, F/45.340 druge inštalacije
pri gradnjah, F/45.420 vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva, F/45.430 oblaga-
nje tal in sten, F/45.441 steklarska dela,
F/45.442 pleskarska dela.

7. Sprejem sprememb Statuta družbe.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega sve-

ta se sprejmejo spremembe statuta družbe
v predlaganem besedilu.

2. Nadzorni svet se pooblasti, da bese-
dilo statuta uskladi s sprejetimi spremem-
bami statuta in izdela njegovo prečiščeno
besedilo.

8. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta, skupščina
pooblasti upravo družbe, da lahko v dobi
18 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa
na skupščini, po svojem preudarku in v do-
bro družbe kupi lastne delnice za namene
iz 240. člena ZGD. Skupni nominalni zne-
sek kupljenih delnic ne sme presegati 7,5%
osnovnega kapitala družbe ob tem, da je
najnižja prodajna cena delnice določena v
višini povprečne revalorizirane nakupne
vrednosti, najvišja prodajna cena pa je knji-
govodska vrednost.

Družba je pooblaščena, da lahko odsva-
ja lastne delnice poleg primerov iz 240. čle-
na ZGD tudi v duhu dobrega gospodarja ter
pod pogoji, navedenimi v predhodnem od-
stavku tega predloga sklepa in na podlagi
Pravilnika o kriterijih za pridobitev lastnih
delnic in način nadzora nad transakcijami in
odsvojitvami nad lastnimi delnicami, katere-
ga sprejme nadzorni svet. Pri odsvajanju
lastnih delnic so izključene prednostne pra-
vice delničarjev.

9. Imenovanje revizorja družbe za leto
2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov družbe za leto 2003 imenuje revizijska
družba Abeceda d.o.o., Celje.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpi-
sani v delniški knjigi deset dni pred zaseda-
njem skupščine. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zasto-
pniki pravnih oseb pa še z izpisom iz so-
dnega registra.

Gradivo za zasedanje skupščine, vključ-
no s sprejetim letnim poročilom in poroči-
lom nadzornega sveta, spremembami sta-
tuta ter celotnim pripojitvenim gradivom po
516. členu ZGD, je delničarjem na voljo na
sedežu družbe ERA d.d., v Velenju,
Prešernova 10, vsak delovni dan od 8. do
10. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani upravi v roku se-
dem dni po objavi tega sklica.

Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu

oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja, razen za 2. točko dnev-
nega reda, o kateri se odloča z javnim gla-
sovanjem z dvigom rok.

Prostor bo odprt od 12.30 dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri v
istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

ERA d.d., Velenje
uprava družbe
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Ob-96846
Na podlagi 26. točke Statuta delniške

družbe Koloniale Veletrgovina d.d., Ma-
ribor, Tržaška cesta 39, uprava družbe
sklicuje

10. sejo skupščine
družbe Koloniale Veletrgovina d.d.,

Maribor,
ki bo 28. julija 2003 ob 11.30, v prosto-

rih na sedežu družbe Koloniale Veletrgovi-
na d.d., Maribor, Tržaška cesta 39.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi

sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.

4. Obravnava in sklepanje o uporabi bi-
lančnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.

Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in mnenja nadzor-

nega sveta bilančni dobiček iz leta 2002 v
višini 21,773.058,81 SIT ostaja nerazpo-
rejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v
naslednjih poslovnih letih (preneseni do-
biček).

b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2002.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov družbe za leto 2003 imenuje revizijska
družba Iteo Abeceda Podjetje za revizijo in
sorodne storitve, Kotnikova 28, Ljubljana.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri
KDD v Ljubljani, deset dni pred zasedanjem
skupščine in ki pisno prijavo osebno ali s
priporočeno pošiljko dostavijo družbi najka-
sneje tri dni pred sejo skupščine.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zasto-
pniki pravnih oseb pa še z izpisom iz so-
dnega registra.

Gradivo za zasedanje skupščine, vključ-
no s sprejetim letnim poročilom in poroči-
lom nadzornega sveta ter spremembami sta-
tuta, je delničarjem na voljo na sedežu
družbe Koloniale Veletrgovina d.d., v Mari-
boru, Tržaška cesta 39, vsak delovni dan
od 8. do 10. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani upravi v roku se-
dem dni po objavi tega sklica.

Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja, razen za 2. točko dnev-
nega reda, o kateri se odloča z javnim gla-
sovanjem z dvigom rok.

Prostor bo odprt od 11. ure dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 12.30, v

istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Koloniale Veletrgovina d.d., Maribor
uprava družbe

Ob-96854
Na podlagi 13. člena statuta družbe Slo-

venijavino, d.d., Frankopanska 11, Ljublja-
na, sklicuje uprava družbe

6. redno skupščino
družbe Slovenijavino, podjetje za

trgovino in storitve d.d.,
ki bo v sredo, dne 30. julija 2003 ob

18. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Fran-
kopanska 11.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli odvetnik Drago Trbanc, za
preštevalki glasov pa Polona Špolar in Ma-
teja Stanič Rudolf iz podjetja RR & CO.
d.o.o. Skupščini bo prisostvovala notarka
Nada Kumar.

2. Odločanje o podelitvi razrešnice čla-
nom nadzornega sveta in upravi družbe Slo-
venijavino d.d., in sicer ob seznanitvi z let-
nim poročilom, revizijskim poročilom in po-
ročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta
potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v
poslovnem letu 2002.

Predlog sklepa: skupščina podeljuje raz-
rešnico upravi in nadzornemu svetu, s kate-
ro potrjuje in odobrava delo teh dveh orga-
nov družbe Slovenijavino d.d. v poslovnem
letu 2002.

3. Ugotovitev prenehanja mandata čla-
nov nadzornega sveta, imenovanje novih
članov nadzornega sveta in izplačilo nagrad
dosedanjim članom nadzornega sveta.

1. Predlog sklepa: skupščina ugotavlja,
da na podlagi njihovih odstopnih izjav z dnem
seje skupščine preneha mandat vsem čla-
nom nadzornega sveta in sicer Miroslavu Piv-
ku, Franciju Strajnarju in Gregorju Sakoviču.
Zato skupščina za nove člane nadzornega
sveta, z mandatno dobo 4 let od 31. 7. 2003
imenuje:

– Francija Strajnarja,
– Simona Baniča,
– Izidorja Jermana.
2. Predlog sklepa: obstoječim članom

nadzornega sveta se za uspešno delo v tem
mandatu izplača nagrada v višini 700.000
SIT bruto na posameznega člana nadzorne-
ga sveta.

4. Odločanje o zmanjšanju osnovnega
kapitala z umikom delnic na podlagi sedme
alinee prvega odstavka 240. člena ZGD ter
o spremembah statuta družbe.

1. Predlog sklepa: umakne se do
700.000 lastnih delnic, v nominalni vredno-
sti 1.000 SIT za eno delnico družbe Slove-
nijavino d.d.

Osnovni kapital družbe v znesku
1.566,522.000 SIT se zaradi umika do
700.000 lastnih delnic zmanjša za njihovo
nominalno vrednost, kar znaša do
700,000.000 SIT tako, da osnovni kapital
po umiku znaša najmanj 866,522.000 SIT
in je razdeljen na najmanj 866.522 delnic v
nominalni vrednosti 1.000 SIT za eno delni-
co. Vir za umik delnic je osnovni kapital v

znesku 700,000.000 SIT ter njegov pripa-
dajoči prevrednotovalni popravek po stanju
na dan vpisa zmanjšanja osnovnega kapita-
la v sodni register.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izve-
de z dnem vpisa v sodni register.

Družba Slovenijavino d.d. izkazuje gle-
de na doseganje letnih prihodkov iz dejav-
nosti bistveno previsok osnovni kapital. Za-
to se zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom delnic izvaja zaradi namena večje do-
nosnosti kapitala glede na doseženo letno
realizacijo.

2. Predlog sklepa: na podlagi sklepa o
zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom
delnic se odobri pridobitev do 700.000 la-
stnih delnic, v nominalni vrednosti 1.000 SIT
za eno delnico, ki jih bo uprava pridobila od
obstoječih delničarjev, za kar se smiselno ne
uporablja določba 313. člena Zakona o go-
spodarskih družbah, pri čemer pa je uprava
dolžna lastne delnice pridobivati na podlagi
pisnega poziva vsem delničarjem.

3. Predlog sklepa: nadzorni svet družbe
se pooblasti, da izdela čistopis statuta skla-
dno s sprejetimi sklepi pri tej točki dnevne-
ga reda.

Predlagatelja sklepov pod 1., 2., 3.2 in
4. točko sta uprava in nadzorni svet, pre-
dlagatelj sklepa pod 3.1 točko pa le nadzor-
ni svet.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Pogoj za udeležbo in uresničevanje
glasovalne pravice na skupščini je, da del-
ničarji prijavijo pisno družbi svojo udeležbo
na skupščini najkasneje tri dni pred skup-
ščino. Kolikor skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo novo zasedanje eno uro ka-
sneje isti dan z istim dnevnim redom ter
predlogi sklepov, pri čemer bo skupščina
lahko sklepe sprejemala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstav-
niku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisot-
nih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini. Za udeležbo na skupščini se fi-
zične osebe izkažejo z osebnim identifika-
cijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi
s pisnim pooblastilom.

Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom, revizijski poročilom in poročilom
nadzornega sveta, je na voljo na sedežu
družbe na naslovu: Frankopanska 11, Ljub-
ljana, vsak delovni dan od 10. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine.

Slovenijavino, d.d.
uprava

Ob-96855
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 7.5. točke Statuta delni-
ške družbe IUV-Industrija usnja Vrhnika, d.d.,
Tržaška cesta 31, uprava družbe sklicuje

7. skupščino
družbe IUV – Industrija usnja Vrhnika,

d.d.,
ki bo dne 30. 7. 2003 ob 12. uri v pro-

storih poslovne stavbe družbe na Vrhniki,
Tržaška cesta 32.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje de-

lovnih organov skupščine in predstavitev no-
tarja.

Predlog sklepa: na predlog uprave skup-
ščina izvoli predlaganega predsednika
skupščine Žarka Tataloviča, imenuje preš-
tevalce glasov: Tatjano Kovač, Magdaleno
Metelko, Mirana Mesca.

Na seji skupščine je prisoten notar Peter
Meze.

2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu družbe.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta.

Skupščina potrdi in odobri delo uprave
ter ji podeljuje razrešnico.

Skupščina potrdi in odobri delo predse-
dnika in članov nadzornega sveta ter jim
podeljuje razrešnico.

3. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme be-

sedilo statuta družbe po predlogu uprave.
4. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov družbe IUV d.d. za poslovno leto 2003
imenuje revizorska družba Deloitte & Tou-
che revizija d.o.o.

5. Razno.
Seznanitev skupščine z dokapitalizacijo,

izvedeno 22. 4. 2003 na podlagi sklepa
nadzornega sveta po pogodbi o upravljal-
skih upravičenjih.

Vpogled v gradivo
Letno poročilo za poslovno leto 2002, po-

ročilo nadzornega sveta z mnenjem o poslov-
nem poročilu uprave in poročilu revizorja ter
sklepom nadzornega sveta o odobritvi letnega
poročila uprave za poslovno leto 2002, mne-
nje revizorja za poslovno leto 2002 in besedilo
čistopisa statuta so delničarjem na vpogled na
sedežu družbe na Vrhniki, Tržaška cesta 31, v
tajništvu uprave družbe, vsak delavnik od 10.
do 12. ure od dneva objave tega sklica dalje
do dneva zasedanja skupščine.

Udeležba in glasovalna pravica
Delničarji lahko pravice iz delnic uresni-

čujejo neposredno na skupščini, ali preko
pooblaščencev. Pravico udeležbe na skup-
ščini imajo samo tisti delničarji, njihovi za-
stopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasne-
je tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili
svojo udeležbo na sedežu uprave družbe in
so vpisani v delniško knjigo po stanju zad-
njega dne prijave na skupščino.

Prevzem glasovalnih lističev
Pozivamo delničarje, pooblaščence in

zastopnike, da vsaj pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine v sprejemnem prosto-
ru skupščine potrdijo svojo prisotnost ter z
osebno izkaznico ali drugim ustreznim iden-
tifikacijskim dokumentom prevzamejo gla-
sovalne lističe.

IUV- Industrija usnja Vrhnika, d.d.
predsednik uprave

Janez Dokl, MBA
članica uprave

mag. Anita Ličen

Št. 3916/2003 Ob-96862
Direktor družbe Avtobusni promet Mur-

ska Sobota d.d., Murska Sobota, Bakov-
ska 29A, sklicuje

šesto redno skupščino
delniške družbe Avtobusni promet

Murska Sobota d.d.,
ki bo 30. julija 2003 ob 17. uri v Jakijevi

dvorani ZS Triglav d.d., Murska Sobota,
Lendavska ulica 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in

preštevalk glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Stanislav Ficko, za prešteval-
ki glasov se izvolita Breda Antalič in Silva
Titan.

3. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička in podelitvi razrešnice direktorju in
nadzornemu svetu družbe.

Predlog sklepa:
a) Skupščina se je seznanila s pismenim

poročilom nadzornega sveta o sprejemu let-
nega poročila in revizijskega poročila za le-
to 2002.

b) Višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2002 znaša 132,479.190
SIT.

Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila
se Slovenski razvojni družbi d.d. izplača do-
biček v višini 455.980 SIT, nadzornemu
svetu pa v višini 200.967 SIT; ostali bilančni
dobiček se prenese v naslednje leto.

c) Direktorju in nadzornemu svetu družbe
se podeli razrešnica za poslovno leto 2002.

4. Imenovanje revizorske družbe.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja

družbe Avtobusni promet Murska Sobota
d.d. za poslovno leto 2004 skupščina ime-
nuje Audit družbo za revizijo in svetovanje
d.o.o.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le tisti delničarji, ki bodo udeležbo
osebno prijavili na sedežu družbe najkasne-
je tri dni pred skupščino družbe. Gradivo za
skupščino je na vpogled v tajništvu uprave,
na sedežu družbe, vsak delavnik od 12. do
14. ure; od dneva objave sklica skupščine
do dneva zasedanja skupščine. Poobla-
ščenci morajo svoja pooblastila deponirati
pri upravi družbe najmanj tri dni pred skup-
ščino družbe. Delničarji oziroma njihovi po-
oblaščenci se izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Če
ob napovedani uri (prvi sklic) skupščina ne
bo sklepčna, se bo ponovno sestala po eno-
urnem odmoru (drugi sklic). V tem primeru
bo skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Avtobusni promet Murska Sobota
d.d.

direktor

Ob-96864
Na podlagi določil 26. člena statuta MIP

d.d. Nova Gorica, sklicuje uprava družbe

deveto redno skupščino družbe,
ki bo 29. 7. 2003 ob 14. uri na sedežu

družbe MIP d.d. v Novi Gorici, Panovška c.
1, v sejni dvorani z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles ter ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se imenuje mag. Marijana Groffa.

Za preštevalki glasov se imenujeta: Mag-
dalena Saksida in Zdenka Vidmar.

Za zapisnikarja se imenuje Jožico Vid-
mar.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Eva Lučovnik iz Nove Gorice, Bevkov
trg 2.

2. Dopolnitev dejavnosti družbe ter spre-
membe in dopolnitve statuta družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

Spremeni in dopolni se 42. člen Statu-
ta. Nov člen se glasi:

Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred
sejo z objavo v Uradnem listu RS ali v dnev-
niku Delo, v katerem se navedejo dnevni
red ter kraj in čas seje.

– dejavnost družbe se dopolni z:
– 55.3 Dejavnost prehrambenih go-

stinskih obratov
– 55.30 Dejavnost prehrambenih go-

stinskih obratov
– 55.4 Točenje pijač
– 55.40 Točenje pijač
– 55.400 Točenje pijač

– sprejmejo se spremembe in dopolni-
tve statuta družbe in čistopis statuta družbe.

3. Predložitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na se seznani z letnim poročilom za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.

4. Sprejem sklepa o pokritju bilančne iz-
gube za leto 2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi
se, da se bilančna izguba za leto 2002 na
dan 31. 12. 2002, v višini 450,587.209,12
SIT pokrije iz drugih rezerv dobička.

5. Podelitev razrešnice direktorju upra-
ve in članom nadzornega sveta za leto
2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na podeli razrešnico direktorju uprave in čla-
nom nadzornega sveta za leto 2002.

6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2003 skupščina
imenuje družbo KPMG Slovenija d.o.o.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2002 z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila in besedilom predla-
ganih sprememb in dopolnitev statuta
družbe, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
sedem dni po objavi tega sklica v tajništvu
uprave MIP d.d.
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Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njiho-
vi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo
svojo udeležbo v tajništvu uprave na sedežu
družbe.

Člani nadzornega sveta se lahko udele-
žijo skupščine tudi, če niso delničarji.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zara-
di vzpostavitve evidenc in prevzema glasov-
nic za glasovanje na skupščini. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih in bo
ponovno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

MIP d.d. Nova Gorica
direktor uprave

Srečko Tratnik, univ. dipl. ek.

Ob-96865
Na podlagi točke 8.2. Statuta družbe

Vegrad d.d., Gradbeno industrijsko podje-
tje, uprava sklicuje

6. redno sejo skupščine
družbe Vegrad d.d., Gradbeno
industrijsko podjetje, Velenje,

Prešernova 9/a, 3320 Velenje,
ki bo v ponedeljek, dne 28. 7. 2003 ob

9. uri na sedežu družbe v Velenju, Prešer-
nova 9/a, v sejni sobi, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsednico/ka skupščine: Sabina

Zakošek,
– preštevalki/ca glasov: Branka Klavž in

Vladka Blagus.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Av-

gust Ribič iz Velenja.
2. Predložitev letnega poročila za leto

2002 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila (274.a člen Zakona o gospodar-
skih družbah).

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na se seznani z letnim poročilom za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi
se, da znaša bilančni dobiček družbe Ve-
grad d.d., Prešernova 9/a, Velenje, na dan
31. 12. 2002 427,879.325,02 SIT.

Bilančni dobiček se prenese v naslednje
leto.

4. Podelitev razrešnice direktorici in čla-
nom nadzornega sveta za leto 2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina podeli razrešnico direktorici
družbe in članom nadzornega sveta družbe
za leto 2002.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2003 skupščina
imenuje družbo Boniteta d.o.o.

6. Seznanitev skupščine s članoma nad-
zornega sveta, ki sta predstavnika delav-
cev.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na se seznani, da sta v nadzorni svet ime-
novana kot predstavnika delavcev Basle Ja-
nez in Mastnak Samo.

Celotno skupščinsko gradivo, vključno z
besedilom letnega poročila za leto 2002 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poročila,
je na vpogled vsak delovni dan med 10. in
12. uro v kadrovski službi podjetja Vegrad,
Prešernova 9/a, 3320 Velenje, v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo oziroma nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
v kadrovski službi na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo in so deset dni pred
zasedanjem skupščine vpisani v delniško
knjigo pri Klirinško depotni družbi Ljubljana
(vpisani vključno do 18. 7. 2003).

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, za-
radi vzpostavitve evidenc in prevzema gla-
sovnic za glasovanje na skupščini.

Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z ose-
bnim dokumentom, pooblaščenci pa z ori-
ginalnim pismenim pooblastilom in osebnim
dokumentom.

Sejna soba bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.

Vegrad d.d.
glavna direktorica

Hilda Tovšak

Ob-96878
Na podlagi statuta delniške družbe Vi-

ški center inženiring d.d., Ljubljana, Tr-
žaška cesta 132, sklicujem

8. skupščino delniške družbe,
ki bo 29. 7. 2003 ob 12. uri na sedežu

družbe v Ljubljani, Tržaška cesta 132, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov.

Predlog sklepa: izvolijo se organi skup-
ščine ter imenujeta zapisnikar in notar po
predlogu sklicatelja.

2. Poročilo nadzornega sveta o preveri-
tvi letnega poročila.

Skupščina se seznani s poročilom nad-
zornega sveta.

3. Obravnava in sprejem sklepa o upo-
rabi bilančnega dobička, podelitvi razrešni-
ce upravi in nadzornem svetu.

Predlog sklepa:
a) Višina bilančnega dobička znaša

280.297,05 SIT, ter ostane do nadaljnega
nerazporejen in bo predmet odločanja v pri-
hodnjih letih.

b) Skupščina upravi in nadzornemu sve-
tu podeli razrešnico.

4. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membah in dopolnitvah statuta delniške
družbe Viški center inženiring d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta družbe v pre-
dlaganem besedilu.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za man-

datno obdobje 4 let, ki traja od 10. 12.
2003 do 10. 12. 2007 naslednje člane nad-
zornega sveta: Gradišek Tomaž, Šifrer Dar-
ko, Gregor Pušlar.

6. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da se določijo sejnine za člane nad-
zornega sveta v višini 150 EUR za člane in
200 EUR za predsednika.

7. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predloga sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2003 revizijsko
družbo AUDIT - družba za revizijo in sveto-
vanje d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska
Sobota.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe vsak delovnik
od 8. do 12.

 
ure, vključno do dneva zase-

danja skupščine.
Nasproti predlogi delničarjev k posamez-

nim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki obrazloženi in poslani v roku
7 dni po objavi tega sklica na sedežu
družbe.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred skup-
ščino upravi družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopni-
ku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo pred začetkom skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
so na dan 1. 7. 2003 vpisani v delniško
knjigo, vodeno v družbi.

Prostor, kjer bo skupščina, bo odprt pol
ure pred začetkom zasedanja.

Naprošamo udeležence in poobla-
ščence, da se javijo v sprejemnici najmanj
pol ure pred pričetkom skupščine. Ude-
leženci skupščine se morajo podpisati na
seznam udeležencev in prevzeti glasovalne
lističe.

Kolikor skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se po enournem premoru
skupščina ponovno sestane in veljavno
odloča ne glede na višino zastopanja kapi-
tala.

Viški center inženiring d.d. Ljubljana
uprava družbe
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Ob-96882
Consulting, podjetje za finančno poslov-

ne storitve in svetovanje, d.d., Ljubljana,
Središka 21, objavlja sklepe, sprejete na 7.
skupščini delničarjev, ki je bila 23. 6. 2003:

1. Za nadzornika glasovanja se izvoli Jo-
že Kovačič.

2. a) Ugotovi se, da skupni bilančni do-
biček na dan 31. 12. 2002 znaša
98,563.207,17 SIT. Del bilančnega dobič-
ka v višini 592.800 SIT, kar predstavlja 4%
osnovnega kapitala družbe oziroma dividen-
do v višini 40 SIT bruto na delnico, se raz-
deli delničarjem.

V skladu s petim in šestim odstavkom
228. člena ZGD se del bilančnega dobička
v znesku 859.595,73 SIT dodatno razpo-
redi v statutarne rezerve.

Preostali del bilančnega dobička v višini
97,110.811,44 SIT ostane nerazporejen in
se prenese v naslednje leto.

Dividende se izplačajo 7. 7. 2003, in si-
cer delničarjem, vpisanim v centralnem re-
gistru KDD na dan skupščine.

b) Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu
2002.

3. Za revidiranje poslovnih izkazov
družbe za leto 2003 skupščina imenuje re-
vizijsko družbo Ecum Revizija d.o.o., Ljub-
ljana, Kersnikova 6.

4. Skupščina sprejme skupno poročilo
uprav Consulting d.d. in Creatina d.o.o. o
pripojitvi prevzete družbe Creatina d.o.o.
Ljubljana k družbi Consulting d.d. z dne
10. 5. 2003.

5. Skupščina sprejme poročilo nadzor-
nega sveta Consulting d.d. o pripojitvi pre-
vzete družbe Creatina d.o.o. Ljubljana k
družbi Consulting d.d. z dne 14. 5. 2003.

6. Skupščina sprejme poročilo revizijske
družbe Ecum Revizija d.o.o. o pripojitvi pre-
vzete družbe Creatina d.o.o. Ljubljana k
družbi Consulting d.d. z dne 10. 5. 2003.

7. Skupščina se seznani s pogodbo o
pripojitvi prevzete družbe Creatina d.o.o.
Ljubljana k družbi Consulting d.d. z dne
9. 5. 2003 ter soglaša s pripojitvijo prevze-
te družbe Creatina d.o.o.

8. Skupščina z dnem skupščine razreši
člane nadzornega sveta Pipan Romana, Ma-
rijo Lukežič in Miro Gregorc. Za nova člana
nadzornega sveta se z dnem skupščine ime-
nujeta Marija Lukežič in Mira Gregorc. Man-
dat novih članov je štiri leta.

9. Firma družbe se spremeni, tako da
se po novem glasi: Creatina, mednarodna
trgovska družba d.d.

Skrajšana firma se glasi: Creatina d.d.
Sedež družbe se spremeni in je po no-

vem: Šmartinska 152, Ljubljana.
10. Dejavnost družbe se uskladi s stan-

dardno klasifikacijo dejavnosti. Zaradi pri-
pojitve se dejavnost družbe razširi s slede-
čimi dejavnostmi:

– DB 17.40 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil

– DB 17.51 Proizvodnja preprog in tal-
nih oblog

– DB 17.54 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.

– DD 20.52 Proizvodnja izdelkov iz plu-
te, slame in protja

– DE 22.11 Izdajanje knjig
– F 45.43 Oblaganje tal in sten

– I 63.300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.

– K 70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem

– K 71.10 Dajanje avtomobilov v najem
– K 71.33 Dajanje pisarniške in računal-

niške opreme v najem
– K 71.34 Dajanje drugih strojev in opre-

me v najem, d.n.
11. a) Zaradi izvedbe pripojitve se pove-

ča osnovni kapital družbe z dosedanjih
14,820.000 SIT za 6,162.000 SIT na
20,982.000 SIT. Povečanje osnovnega ka-
pitala se izvede z izdajo 6.162 navadnih
imenskih delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT vsaka.

Povečanje osnovnega kapitala se opravi
s stvarnim prevzemom, katerega predmet
je celotno premoženje, skupaj z obvez-
nostmi prevzete družbe Creatina d.o.o.,
Ljubljana, ki ga bo družba pridobila od pre-
vzete družbe Creatina d.o.o., Ljubljana na
podlagi 3. člena pogodbe o pripojitvi z vpi-
som pripojitve v sodni register.

Do novih delnic so upravičeni imetniki po-
slovnih deležev v prevzeti družbi Creatina
d.o.o, Ljubljana, ki bodo imetniki poslovnih
deležev na dan vpisa pripojitve v register.
Vsak od imetnikov poslovnih deležev je upra-
vičen do tolikšnega števila delnic, kot izhaja
iz menjalnega razmerja ter 4. člena pogod-
be o pripojitvi.

b) Po vpisu pripojitve in povečanja
osnovnega kapitala v sodni register se izda
6.162 novih delnic z nominalno vrednostjo
delnice 1.000 SIT, kot sledi:

1. izdajatelj delnic: Creatina d.d., Šmar-
tinska 152, Ljubljana;

2. novo izdane delnice glasijo na ime ter
so navadne delnice, istega razreda, kot že
obstoječe. Prenos novih delnic je omejen s
soglasjem družbe;

3. skupna nominalna vrednost celotne iz-
daje je 6,162.000 SIT;

4. družba ni izdala delnic brez glasoval-
ne pravice;

5. novo izdane delnice se izdajo v ne-
materializirani obliki z vpisom v centralni re-
gister vrednostnih papirjev pri KDD;

6. novo izdane delnice so udeležene v
dobičku družbe, doseženem v celotnem po-
slovnem letu, v katerem je ta sklep sprejet
(to je od 1. 1. 2003 dalje);

7. dividende bodo izplačane po spreje-
tju sklepa o uporabi bilančnega dobička v
roku, ki ga določi skupščina družbe;

8. šteje se, da so nove delnice vpisane
z dnem, ko skupščini družb Consulting d.d.
in Creatina d.o.o. Ljubljana izdata soglasje
za pripojitev na podlagi pogodbe o pripoji-
tvi prevzete družbe Creatina d.o.o. Ljublja-
na k družbi Consulting d.d. z dne 9. 5.
2003. Šteje se, da so delnice vpisali imet-
niki poslovnih deležev v prevzeti družbi
Creatina d.o.o. Ljubljana, ki bodo imetniki
poslovnih deležev na dan vpisa pripojitve v
register;

9. delnice se vplačajo s stvarnim pre-
vzemom, kot ga določa sklep o povečanju
kapitala;

10. registracija tega sklepa ter izdaja del-
nic z vpisom v KDD bo objavljena v Ura-
dnem listu RS;

11. delnice se izročijo vpisniku z vpisom
delnic na njegov račun pri KDD v skladu z
nalogom družbe za izdajo delnic;

12. vpisnik ima prednostno pravico ob
novi izdaji delnic izdajatelja.

12. Skupščina sprejme novo besedilo
statuta družbe, ki v celoti nadomesti
dosedanji statut družbe.

13. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina pooblašča upravo družbe
za kupovanje lastnih delnic za namene iz
240. člena Zakona o gospodarskih družbah
v obdobju 18 mesecev od sprejema skup-
ščinskega sklepa, od najnižje cene, ki je
enaka nominalni ceni 1.000 SIT za delnico
do najvišje 3.000 SIT za delnico. Skupni
nominalni znesek vseh odkupljenih lastnih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala.

Consulting d.d.
direktor

Marjan Dragar

Ob-96904
Na podlagi določil Zakona o gospodar-

skih družbah in 19. člena Statuta družbe
sklicujem

9. zasedanje skupščine
delniške družbe Varnost Mengeš,

družbe za varovanje premoženja d.d.,
Preserje pri Radomljah, Pelechova 15,

ki bo v ponedeljek, 28. 7. 2003 ob 7.30,
na sedežu družbe v Preserjah pri Radom-
ljah, Pelechova 15, v sejni sobi.

Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Zoran Kramžar. Za prešteval-
ki glasov se izvolita Marta Drčar in Mirjana
Gorza. Za sestavo notarskega zapisnika se
imenuje notar Jože Rožman iz Domžal.

2. Uporaba bilančnega dobička in po-
delitev razrešnice.

Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček, ki je po letnem

poročilu za leto 2002 ugotovljen v višini
2,296.000 SIT, ostane nerazdeljen.

b) Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2002 in jima podeli razrešnico.

3. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z

odstopom člana nadzornega sveta Iva
Hušića, ki se z dnem sprejema tega sklepa
razreši. Skupščina za novo članico nadzor-
nega sveta s štiriletnim mandatom izvoli Li-
dijo Pilko.

4. Dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: statut delniške družbe

Varnost Mengeš, družba za varovanje pre-
moženja d.d., Preserje pri Radomljah, Pe-
lechova 15 (prečiščeno besedilo opr. št.
SV 484/02 z dne 1. 8. 2002) se dopolni
tako, da se besedilo 16. člena spremeni
tako, da se glasi: “Organi družbe so upra-
va, nadzorni svet in skupščina, ki imajo pri-
stojnosti in naloge v skladu z zakonom in
tem statutom.

Družba je v večinski lasti obvladujoče
družbe Sintal d.d., Ljubljana, tako da gre v
njunem odnosu za dejansko koncernsko po-
vezavo brez posebne pogodbe.

Uprava je dolžna izpolnjevati navodila ob-
vladujoče družbe in ne more zavrniti njene-
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ga navodila, če uprava obvladujoče družbe
nadomesti družbi morebitno prikrajšanje.

Uprava in nadzorni svet družbe sta o po-
slovanju družbe dolžna obveščati upravo ob-
vladujoče družbe v skladu z navodili uprave
obvladujoče družbe.

Nadzorni svet lahko samo s predhodnim
soglasjem uprave obvladujoče družbe do-
loči kateri posli uprave so veljavni le s so-
glasjem nadzornega sveta.

Uprava družbe je dolžna v skladu z do-
ločili Zakona o gospodarskih družbah pri-
pravljati poročila o razmerjih z obvladujočo
družbo in koncernsko povezanimi druž-
bami.“.

5. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: predsedniku in članom
nadzornega sveta se za njihovo udeležbo
na sejah in delo v nadzornem svetu določi
sejnina, in sicer za predsednika v znesku
75.000 SIT bruto za vsako sejo in za člane
v znesku 50.000 SIT bruto za vsako sejo.

6. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: za revizorja računovod-

skih izkazov družbe za leto 2003 se imenu-
je KPMG Slovenija podjetje za revidiranje in
poslovno svetovanje, d.o.o. Ljubljana.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in uresni-

čevanja glasovalne pravice imajo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo po stanju
zadnjega dne prijave, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo najmanj tri dni pred
zasedanjem skupščine pisno najavili svojo
udeležbo.

Vsak delničar lahko pri predlaganih
sklepih pri posameznih točkah dnevnega re-
da poda razumno utemeljene nasprotne pre-
dloge. Če bo delničar nasprotni predlog vlo-
žil v roku 7 dni od dneva objave sklica skup-
ščine, bo uprava družbe na stroške družbe
njegov nasprotni predlog tudi objavila.

Gradivo v zvezi s sklicem skupščine je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Preserjah pri Radomljah, Pelechova 15, in
sicer vsak delovni dan od 8. do 15. ure v
tajništvu uprave.

Varnost Mengeš
družba za varovanje

premoženja d.d. Mengeš
direktor: Marjan Gorza

Ob-96977
Uprava družbe sklicuje na podlagi

37. člena Statuta delniške družbe ETP, elek-
trotehniško podjetje za inženiring, trgovino,
proizvodnjo Kranj d.d., Mirka Vadnova 11,
Kranj

6. redno sejo skupščine
družbe ETP Kranj, d.d.,

ki bo v sredo, 30. 7. 2003, ob 12. uri na
sedežu družbe v Kranju, Mirka Vadnova 11.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in

predstavitev notarja, ki bo prisostvoval skup-
ščini.

2. Izvolitev predlaganih organov skup-
ščine.

Predlog sklepa: izvoli se:
– predsednika skupščine,
– preštevalce glasov.
3. Seznanitev skupščine z letnim poroči-

lom uprave o poslovanju v letu 2002, z mne-

njem pooblaščenega revizorja in pisnim po-
ročilom nadzornega o preveritvi in potrditvi
letnega poročila.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila z letnim poročilom uprave o poslovanju
v letu 2002, z mnenjem pooblaščenega re-
vizorja in pisnim poročilom nadzornega o
preveritvi in potrditvi letnega poročila. Skup-
ščina podeljuje razrešnico upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2002.

4. Poročilo uprave o tekočih poslovnih
rezultatih, poteku postopka prisilne porav-
nave in o potrebnih ukrepih za uspešen
potek in zaključek postopka prisilne po-
ravnave.

Predlog sklepov:
Sklep št. ...: skupščina družbe ETP

Kranj, d.d. sprejme poročilo uprave o pote-
ku postopka prisilne poravnave nad družbo.

Sklep št. ...: skladno z 49.a in 49.b čle-
nom Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji skupščina družbe ETP Kranj, d.d.
sprejme sklep o poenostavljenem zmanjša-
nju osnovnega kapitala ob istočasnem po-
večanju osnovnega kapitala s stvarnim vlož-
kom; vse pod odložnim pogojem, da bo
prisilna poravnava potrjena.

Dosedanji osnovni kapital, ki znaša
197,982.000 SIT in je razdeljen na 197.982
delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT se
zaradi izgube poenostavljeno zmanjša v ra-
zmerju 1:3. Zmanjšani kapital tako znaša
65,994.000 SIT. Tri dosedanje delnice se
združijo v eno novo delnico nominalne vred-
nosti 1.000 SIT.

Istočasno se osnovni kapital poveča za
dodatnih 55,000.000 SIT z izdajo novih
55.000 navadnih delnic nominalne vredno-
sti 1.000 SIT. Skupni osnovni kapital tako
znaša 120,994.000 SIT. Delnice se vpla-
čajo s stvarnimi vložki (konverzija upniških
terjatev). Prednostna pravica dosedanjih
delničarjev do vpisa novih delnic se izloči.

5. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: izvoli se novi član nad-
zornega sveta predstavnik kapitala.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje poslovanja družbe za
poslovno leto 2003 imenuje revizijska
družba Constantia MT&D, d.o.o., Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Delničarje, njihove pooblaščence in za-
stopnike naprošamo, da svojo udeležbo na
skupščini prijavijo družbi pisno, najkasneje
pa tri dni pred izvedbo skupščine.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo ob prihodu na skupščino najmanj 30
minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost in pre-
vzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu uprave na se-
dežu družbe od dneva sklica skupščine, in
sicer vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Delničarji lahko nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda sporo-
čijo upravi družbe, in sicer v roku 7 dni od
dnevne objave sklica. Predlogi morajo biti

pisni, obrazloženi in posredovani na sedež
družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi enourni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovi. Skupščina bo v
drugem sklicu veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

ETP Kranj, d.d.
uprava

Ob-97028
Uprava Pivovarne Union d.d. sklicuje

8. redno sejo delničarske skupščine
Pivovarne Union d.d.,

ki bo v četrtek, 31. 7. 2003 ob 12. uri v
Kozlerjevi dvorani v Pivovarni Union v Ljub-
ljani.

Določen je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti.
2. Poročilo posebnega revizorja po

67. členu Zakona o prevzemih.
Predlog sklepa: skupščina se je sezna-

nila s “Poročilom posebnega revizorja o
opravljenem pregledu vodenja poslov
družbe v letu 2001“.

3. Delitev bilančnega dobička za leto
2002 ter podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček znaša

2.806,384.241,32 SIT in se uporabi na
naslednji način:

– 293,224.100 SIT za dividende (bruto
650 SIT/delnico) – dividende se izplačajo
do 30. 9. 2003; uporabi se bilančni dobi-
ček iz leta 2002,

– 2.513,160.141,32 SIT se ne razpo-
redi.

2. Skupščina delničarjev sprejme poro-
čilo nadzornega sveta ter upravi in nadzor-
nemu svetu podeli razrešnico.

4. Spremembe Statuta družbe.
Predlog sklepa: spremembe in dopolni-

tve Statuta družbe se sprejmejo.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja

za leto 2003.
Predlog sklepa: za pooblaščenega re-

vizorja za leto 2003 se imenuje družba
Deloitte & Touche iz Ljubljane.

6. Volitve nadomestnega člana nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se izvoli Dimitrije Lavrič iz Ljubljane,
Krivec 90. Mandat imenovanega traja do
17. 12. 2004.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo tisti del-
ničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci,
ki bodo upravi družbe svojo udeležbo pisno
najavili do 28. 7. 2003 in so na ta dan vpi-
sani v delniški knjigi pri KDD.

Letno poročilo, poročilo nadzornega
sveta, gradivo za skupščino in predlogi
sklepov za vse točke dnevnega reda so del-
ničarjem na vpogled v Ljubljani, Pivovarni-
ška ulica 2, vsak delovni dan od 9. do
12. ure. Tam je delničarjem na vpogled tudi
besedilo statuta.

Delničarji morebitne nasprotne predlo-
ge k posameznim točkam dnevnega reda
pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh po objavi tega sklica.

Prijavljene delničarje, zastopnike in po-
oblaščence prosimo, da se prijavijo na
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skupščino najmanj 1 uro pred začetkom za-
sedanja.

Skupščina veljavno odloča, če so nav-
zoči delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavlja 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
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Pivovarna Union d.d.
uprava družbe

Ob-97128
Na podlagi 284. člena Zakona o gospo-

darskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93
in spremembe) in 14. člena Statuta Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana nadzorni
svet Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana
sklicuje

8. skupščino
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,

ki bo dne 30. 7. 2003, ob 10. uri v kon-
ferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe
na Trgu republike 3 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti ter

ugotovitev, da je na skupščini prisoten no-
tar Miro Košak iz Ljubljane, ki bo sestavil
zapisnik.

2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina banke ime-

nuje:
– za predsedujočega skupščine: Anton

Ribnikar,
– za člana verifikacijske komisije: Mojca

Zajc in Igor Vuksanovič.
3. Razveljavitev sklepa skupščine pod

zaporedno številko 5, sprejetega na 7. skup-
ščini Nove Ljubljanske banke d.d., Ljublja-
na, dne 23. 6. 2003.

Razveljavi se sklep skupščine pod zapo-
redno številko 5, sprejetega na 7. skupščini
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, dne
23. 6. 2003 v besedilu:

Bilančni dobiček Nove Ljubljanske ban-
ke d.d., Ljubljana, znaša za poslovno leto
2002 3.195,766.643,93 SIT in se uporabi
na naslednji način:

– del v višini 2.512,053.230,19 SIT se
razdeli delničarjem banke, ki so vpisani v
delniško knjigo konec dneva zaključka
skupščine, kar znaša 327 SIT bruto na eno
delnico,

– del v višini 51,023.250 SIT se razdeli
članom nadzornega sveta v višini
43,759.482 SIT bruto in bivšima članoma
uprave v višini 7,263.768 SIT bruto,

– del v višini 632,690.163,80 SIT bruto
se nameni za druge rezerve iz dobička.

Del bilančnega dobička iz prve alinee
prejšnjega odstavka, ki se nanaša na nasta-
lo razliko zaradi zaokrožitve izplačila divi-
dende na dve decimalki natančno za posa-
mezno delnico in na izplačilo za morebitne
lastne delnice NLB d.d., se razporedi v dru-
ge rezerve iz dobička.

Podeli se razrešnica upravi in nadzorne-
mu svetu za poslovno leto 2002.

4. Predlog za uporabo bilančnega do-
bička ter podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: bilančni dobiček Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, znaša za

poslovno leto 2002 3.195,766.643,93 SIT
in se uporabi na naslednji način:

– del v višini 2.512,053.230,19 SIT se
razdeli delničarjem banke, ki so vpisani v
delniško knjigo konec dneva zaključka
skupščine, kar znaša 327 SIT bruto na eno
delnico,

– del v višini 683,713.413,80 SIT bruto
se nameni za druge rezerve iz dobička.

Del bilančnega dobička iz prve alinee
prejšnjega odstavka, ki se nanaša na nasta-
lo razliko zaradi zaokrožitve izplačila divi-
dende na dve decimalki natančno za posa-
mezno delnico in na izplačilo za morebitne
lastne delnice NLB d.d., se razporedi v dru-
ge rezerve iz dobička.

Podeli se razrešnica upravi in nadzorne-
mu svetu za poslovno leto 2002.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so na dan
oddaje prijave in do konca skupščine vpisa-
ni v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirin-
ško depotni družbi, d.d., Ljubljana, in ki
osebno, po zastopniku ali pooblaščencu pi-
sno prijavijo svojo udeležbo na sedežu
družbe, in sicer v času od objave tega skli-
ca do vključno 28. 7. 2003. Prijave so pra-
vočasne, če na sedež družbe, naslovljeno
na Oddelek sekretariata, prispejo do vključ-
no 29. 6. 2003.

Delničarji bodo prejeli potrdila o številu
delnic po pošti.

Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
se v enakem roku prijavijo s pooblastilom.

Glasuje se osebno oziroma po poobla-
ščencu ali zastopniku na podlagi glasovnic,
ki jih bo banka zagotovila delničarjem naj-
kasneje na dan skupščine. Pooblastila za
zastopanje na skupščini mora biti predlože-
no banki v pisni obliki in mora za fizične
osebe vsebovati ime in priimek ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in da-
tum izdaje pooblastila ter podpis pooblasti-
telja, za pravne osebe pa poleg dneva in
kraja izdaje pooblastila še ime, priimek in
naslov pooblaščenca ter firmo in podpis za-
konitih zastopnikov pooblastitelja. Zakoniti
zastopniki družb morajo na dan skupščine
predložiti izpisek iz registra, iz katerega iz-
haja, da so zastopniki delničarja, in ki ne
sme biti starejši od sedem dni.

Gradiva, ki so podlaga za odločanje
skupščine pri posameznih točkah dnevne-
ga reda, so na vpogled v Oddelku sekreta-
riata, Nova Ljubljanska banka d.d., Ljublja-
na, na Trgu republike 2, Ljubljana, vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure.

Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana

nadzorni svet

Izvršbe
in zavarovanja

In 2000/0044 IZ-7784
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni

zadevi upnice Kovinarska ekologija d.o.o.
– v stečaju, CKŽ 137, Krško, ki jo zastopa-
ta odvetnika Igor Smolej in Sabija Smolej, iz

Novega mesta, zoper dolžnico Zorko Zden-
ko, Gubčeva 6, Krško, kot pravno nasledni-
co dolžnika Nido Inženiring d.o.o., Gubče-
va 6, Krško, ki je izbrisan iz sodnega re-
gistra na podlagi ZFPPod, zaradi izterjave
33,023.973 SIT, na naroku dne 11. 6.
2001 zarubilo nepremičnino, to je poslov-
no stavbo, stoječo na parc. št. 1067/74, ki
je pripisana pri vl. št. 1836, k.o. Leskovec,
katera ni vpisana v zemljiško knjigo. Poslov-
na stavba je v velikosti tlorisne površine
10 × 15 m in višine 5 m, in je v lasti dolžnika
na podlagi pogodbe o prodaji z dne 27. 7.
1995, sklenjene med prodajalci Kovinar-
ska-procesna oprema d.o.o., v stečaju, Kr-
ško, Kovinarska – ekologija d.o.o., v steča-
ju, Krško, Kovinarska – gradbena oprema
d.o.o., v stečaju, Krško, Kovinarska – go-
stinstvo d.o.o., v stečaju, Krško, Kovinar-
ska – intelektualne storitve d.o.o., v steča-
ju, Krško, Kovinarska – consulting d.o.o., v
stečaju, Krško in Kovinarsko, tovarno in-
dustrije opreme p.o., v stečaju, Krško, in
kupcem Inženiring Nido d.o.o., Gubčeva 6,
Krško.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski.

Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžničino nepremičnino. S to zaz-
nambo pridobi upnik zastavno pravico na
nepreminini z učinki tudi proti tistemu, ki
pozneje pridobi lastninsko pravico na tej ne-
premičnini.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 30. 5. 2003

In 2002/00949 IZ-6175
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani, opr. št. In
2002/00949, In 2002/00953, In
2002/00957, In 2002/00961, In
2002/00965, vsi z dne 16. 9. 2002 in In
2002/01198 z dne 20. 9. 2002, je bil dne
5. 3. 2003 opravljen v korist upnika SPL
Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljublja-
na, rubež stanovanja št. 10, ki se nahaja v
I. nadstropju večstanovanjske hiše na na-
slovu Andreaševa 14, Ljubljana,v skupni
izmeri 28,79 m2, last dolžnice Kos Erne,
Andreaševa 14, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2003

In 2002/00821 IZ-6184
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodi-

šča z dne 8. 1. 2003, opr. št. I
2002/00821, je bil dne 28. 3. 2003
opravljen v korist upnika SPL Ljubljana
d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, rubež
stanovanja št. 31, v izmeri 28,51 m2, v III.
nadstropju večstanovanjske hiše Polje, Ce-
sta XII/2, Ljubljana, last dolžnice Vasiljevič
Milene, Polje Cesta XII/2, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2003

In 2002/00366 IZ-6190
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodi-

šča z dne 28. 8. 2002, opr. št. In
2002/00366, In 2002/00497, In
2002/00370, In 2002/00374, je bil dne
18. 4. 2003 opravljen v korist upnice Za-
varovalnice Triglav d.d., Ljubljana, Mikloši-
čeva 19, rubež stanovanja št. 34, v IV.
nadstropju, na naslovu Cesta Ceneta Štu-
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parja 3, Ljubljana, last dolžnice Lavrnič Lji-
ljane, Cesta Ceneta Štuparja 2, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2003

IZ-96940
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Marka Finka iz Celja,
Stanetova 16, SV 486/03 z dne 20. 6.
2003, je bilo stanovanje št. 29, v IV. nad-
stropju stanovanjske hiše na naslovu Cesta
na Roglo 11, Zreče, ki stoji na parc. št.
104/59, pripisani pri vl. št. 296, k.o. Zreče,
v skupni izmeri 64,94 m2, s pripadajočim so-
lastniškim deležem na skupnih prostorih, de-
lih, objektih in napravah v večstanovanjski
hiši in funkcionalnem zemljišču, last do celo-
te zastaviteljice Hren Alenke, pridobljeno na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 3. 6.
2003, sklenjene med prodajalko Videčnik
Kristino in kupcem Hren Alenko, zastavljeno
v korist upnice Volksbank Ljudska banka
d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 28.000 EUR s pripadki, napram
dolžnici Hren Alenki.

IZ-96942
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o obstoju in
zavarovanju denarne terjatve po 250. čle-
nu ZIZ, SV 491/03 z dne 23. 6. 2003,
notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16,
je bil posamezni del stavbe – dvosobno
stanovanje št. 31, v pritličju stanovanjske-
ga bloka na naslovu Stanetova 11, Velenje,
v izmeri 56,83 m2, ležečega na parc. št.
2429/1, pod zap. št. 56, vpisane pri vl. št.
1344, k.o. Velenje, s pripadajočim sola-
stniškim deležem na skupnih prostorih, de-
lih, objektih in napravah ter funkcionalnem
zemljišču, pridobljeno na podlagi darilne
pogodbe z dne 13. 1. 2003,sklenjeni med
Glojek Gorazdom ter Glojek Petro, Gojek
Ino in Glojek Žanom, zastavljeno v korist
upnice Volksbank - Ljudska banka d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 23.600 EUR s pripadki, napram
dolžnici Glojek Petri.

IZ-96946
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 1151/03 z dne 19. 6.
2003, je bilo stanovanje št. PST 2 v pritličju
večstanovanjske stavbe na naslovu Pod
strahom 49, Škofljica, ležeče na parc. št.
2061/362 – barjanski travnik 748 m2 in
stavbišče s stanovanjsko stavbo 127 m2,
vse vpisano pod vl.št. 490 k.o. Rudnik, ki
je last zastaviteljice Merhar Marije, na pod-
lagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
22. 1. 2003 s prodajalcem MTM Invest
d.o.o. zastavljeno v korist upnika Raiffeisen
Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, Mari-
bor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
20.028,67 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan sklenitve pogodbe o dolgoročnem
tolarskem kreditu z valutno klavzulo št.
11089/99 z dne 6. 6. 2003, kar znaša
4,673.000 SIT, vse s pripadki.

IZ-96947
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-

ljane, opr. št. SV 1152/03 z dne 19. 6.
2003, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št.
23 v izmeri 76,35 m2, ki se nahaja v III.
nadstropju stanovanjske stolpnice v Ljublja-
ni, Vojkova ulica 87, stoječe na parc. št.
974, 975, 976, 977, 955, 604, 967, 956,
957, 958, 959, k.o. Stožice, last zastavite-
ljice Biance Julijane Telban, zastavljeno v
korist upnika Šteblaj Slavka za zavarovanje
denarne terjatve v višini 4.200 EUR s pri-
padki.

IZ-96948
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 491/03
z dne 19. 6. 2003, je bilo enosobno stano-
vanje št. 5, ki se nahaja v visokem pritličju
stanovanjskega bloka v Ljubljani, na naslo-
vu Prištinska 18, v skupni izmeri 39,42 m2,
last zastavitelja Mladena Kušterja, na podla-
gi prodajne pogodbe, sklenjene dne 13. 12.
2002 z Jotanović Boškom kot prodajalcem,
zastavljeno v korist upnice Kärntner Spar-
kasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 6.440
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem te-
čaju Banke Slovenije na dan plačila, s pri-
padki.

IZ-96949
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 638/03 z dne 18. 6.
2003, je nepremičnina, trisobno stanova-
nje s kabinetom št. 5, v izmeri 109,33 m2,
ki se nahaja v II. nadstropju večstanovanj-
ske stavbe v Mariboru, Razlagova ulica 3,
stoječe na parc. št. 934/6, vpisani v vl. št.
1278, k.o. Maribor Grad, ki je do celote
last Majde Šarman, stan. Maistrova ulica
19, Maribor, na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 2-LV/MW z dne 28. 2. 1994, z
dodatkom z dne 26. 1. 2001, sklenjenima
med prodajalcem Stanovanjskim skladom
Občine Maribor in kupcem Matjažem Dur-
javo, na podlagi prodajne pogodbe z dne
6. 6. 2003, sklenjene med prodajalcem
Matjažem Durjavo in kupko Majdo Šarman,
zastavljena v korist upnika Karntner Spar-
kasse AG, Celovec, Republika Avstrija,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve do
dolžnice Majde Šarman, stan. Maistrova
ulica 19, Maribor, v višini 77.000 EUR s
pripadki.

IZ-96950
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v
Kranju, opr. št. SV 728/2003 z dne 19. 6.
2003, je enosobno stanovanje št. 12 v tre-
tjem nadstropju stanovanjskega bloka v
Bistrici pri Tržiču, na naslovu Deteljica 3,
ki stoji na parc. št. 234, 235/1 in 236/2,
vl. št. 570 k.o. Bistrica, ki obsega
39,05 m2, in sicer predsobo v izmeri
4,60 m2, kuhinjo z jedilnico v izmeri
9,72 m2, sobo v izmeri 15,75 m2, kopalni-
co z WC v izmeri 4,12 m2, balkon v izmeri
3,30 m2 in kletni prostor v izmeri 1,55 m2,
k stanovanju pa spada tudi solastninski de-
lež na pripadajočih skupnih delih, prosto-
rih in napravah, stavbišču in na funkcional-

nem zemljišču, na katerem blok stoji, last
dolžnika Zorana Sodja, Cankarjeva ulica
4, Radovljica, na temelju prodajne pogod-
be, sklenjene 16. 5. 2003 s prodajalcema
Julijano Košir in Rajkom Koširjem, oba De-
teljica 3, Tržič, zastavljeno v korist upnice
Zveze hranilno kreditnih služb Slovenije,
p.o., Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljubljana,
za zavarovanje njegove denarne terjatve v
višini 2,500.000 SIT s pripadki.

IZ-96951
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v
Kranju, opr. št. SV 743/2003 z dne 20. 6.
2003, je dvosobno stanovanje številka 5 v
prvem nadstropju poslovno stanovanjske-
ga objekta na naslovu Tupaliče 35 A v
Preddvoru, ki leži na parc. št. 245/3 k.o.
Tupaliče, ki po etažnem načrtu meri
58,22 m2, skupaj z 1/9 pripadajočega
zemljišča parc. št. 245/9001 v izmeri
2.282 m2, last dolžnika – zastavitelja Bori-
slava Rakoviča, Šiška 26, Preddvor in za-
staviteljice Jelke Rakovič, Šiška 26, Pred-
dvor, vsakega do ene nerazdelne polovice
na temelju kupoprodajne pogodbe, sklenje-
ne 18. 6. 2003 s prodajalcema Miranom
Jakšičem in Vilkom Zadnikarjem, zastavlje-
no v korist upnice Raiffeisen Krekove ban-
ke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, matična
številka 5706491, za zavarovanje njegove
denarne terjatve v višini 32.171,17 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije s pripadki.

IZ-96952
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa (dopolnitev sporazuma o za-
varovanju denarne terjatve) notarja Stanisla-
va Bohinca iz Maribora, opr. št. SV
692/2003 z dne 19. 6. 2003, so bili lokal
št. L1 v izmeri 64,31 m2, lokal št. L12 v
izmeri 79,33 m2 in lokal št. L13 v izmeri
73,40 m2, v poslovno stanovanjskem ob-
jektu S1, ki leži na parc. št. 1931/12, pripi-
sani pri vl. št. 1311, katastrska občina Mari-
bor-grad, last zastavitelja Aleksić Ljubiše,
stanujočega Spodnje Hoče, Križna c. 039 A,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
13. 5. 2003, sklenjene s SKB banko d.d.,
Ajdovščina 004, Ljubljana, kot prodajalcem,
zastavljeni v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Mari-
bor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
70,000.000 SIT s pripadki.

IZ-96953
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 713/2003 z dne
18. 6. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 2 v izmeri 21,45 m2, locirano v poslov-
no/stanovanjski zgradbi na Poštni ul. 002
v Vrhniki, ki stoji na parc. št. 2082/2 in
2082/3, vl. št. 2655, katastrska občina
Vrhnika, last dolžnika Jereb Dominika, sta-
nujočega Poštna ul. 002, Vrhnika, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 2.
2003, sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 010, Maribor, kot prodajal-
cem, zastavljeno v korist upnice Pošte Slo-
venije, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,569.000 SIT s pripadki.
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IZ-96954
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 713/2003 z dne
18. 6. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 2 v izmeri 21,45 m2, locirano v poslov-
no/stanovanjski zgradbi na Poštni ul. 002 v
Vrhniki, ki stoji na parc. št. 2082/2 in
2082/3, vl. št. 2655, katastrska občina
Vrhnika, last dolžnika Jereb Dominika, sta-
nujočega Poštna ul. 002, Vrhnika, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 2.
2003, sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 010, Maribor, kot prodajal-
cem, zastavljeno v korist upnice Pošte Slo-
venije, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,569.000 SIT s pripadki.

IZ-96955
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 724/2003 z dne
20. 6. 2003, je bilo enosobno stanovanje
številka 12, v izmeri 38,02 m2, locirano v
tretjem nadstropju večstanovanjske zgrad-
be na Celjski cesti 40 A, v Slovenj Gradcu,
last dolžnice Mori Gabrijele, stanujoče Celj-
ska cesta 040A, Slovenj Gradec, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe z dne 30. 12.
2002, sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 010, Maribor, kot prodajal-
cem, zastavljeno v korist upnice Pošte Slo-
venije, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,985.000 SIT s pripadki.

IZ-96963
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 732/2003 z dne
20. 6. 2003, je bila nepremičnina, ki pred-
stavlja trisobno stanovanje št. 35 v Antoliči-
čevi ul. 014, Maribor, ki sestoji iz treh sob,
kuhinje, kopalnice, WC, predsobe, lože ter
kletnega prostora, v II. nadstropju stano-
vanjskega objekta, stoječega na par. št.
1597, k.o. Spodnje Radvanje, kar je razvi-
dno iz originalne prodajne pogodbe (brez
številke) z dne 27. 10. 1992, sklenjene med
Mariborsko Livarno Maribor d.o.o. kot pro-
dajalcem in Leopoldino Fras in Fras Stani-
slavom kot kupcema, zastavljena v korist
upnice Abanke Vipa d.d. Ljubljana, Glavna
podružnica Maribor, Cankarjeva 6/b, Mari-
bor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
največ 6,500.000 SIT.

IZ-96964
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 747/2003 z dne
20. 6. 2003, so bili poslovni prostori št.
“B-203“ skupne površine 133,464 m2, ki
se nahajajo v II. nadstropju poslovne stavbe
v Mariboru, Partizanska cesta 13/a, ki leži
na parc. št. 1206/1, pripisani pri vl. št.
1262, katastrska občina Maribor-grad, last
dolžnika Jugovec Matjaža, stanujočega Ma-
ribor, Razlagova ul. 007, do 1/2, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe št. 25/94-ICM/p
z dne 15. 12. 1994, v zvezi s posadno listi-
no z dne 12. 11. 1997, sklenjeno s proda-
jalcem Intering d.o.o. Murska Sobota in na
podlagi pogodbe o ureditvi solastninskih ra-

zmerij in odplačnem prenosu solastniškega
deleža z dne 10. 4. 1997, sklenjene med
Ajdič Tomislavom, Kodila Štefanom, Kerin
Mladenom in Jugovec Matjažem, zastavlje-
ni v korist upnice Nove kreditne banke Ma-
ribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
14,000.000 SIT s pripadki.

IZ-96965
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nevenke Tory iz
Ljubljane, opr. št. SV 481/03 z dne 19. 6.
2003, je bil v korist upnice Emone
Maximarket d.d. zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve v višini 3,150.000 SIT s pripad-
ki zastavljen solastni delež Marije Jesenko
do 1/2, na dvoinpolsobnem stanovanju št.
28, ki se nahaja v 3. nadstropju stanovanj-
skega bloka v Ljubljani, Clevelandska 29,
v izmeri 70,80 m2, last Marije Jesenko in
Milana Jesenka, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 10. 10. 1997 z
MI Lesnina d.d.

IZ-96966
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Pavla Rojsa iz Šmar-
ja pri Jelšah z dne 19. 6. 2003, opr. št. SV
365/03, so bili 144,73 m2 veliki poslovni
prostori v pritličju stanovanjske stavbe Str-
ma ul. 1 v Rogaški Slatini, stoječi na parc.
št. 1444 vl. št. 1207 k.o. Rogaška Slatina,
s pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih delih zgradbe Strma ul. 1, last Buk-
šek Vinka s.p., Lovska ul. 10, 3250 Roga-
ška Slatina, na podlagi kupne pogodbe z
dne 18. 4. 2002, zastavljeni v korist upnika
Žerak Franca s.p., Strmolska ul. 9, 3252
Rogatec, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 21,963.395 SIT.

IZ-96967
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2017/2003 z dne
19. 6. 2003, je bil poslovni prostor v izme-
ri 39,20 m2, v pritličju objekta v Ljubljani,
Puhova ul. 2, parc. št. 471, 472, 473/2,
474, 475/2, 834, 409/1, 409/2, 408/2,
k.o. Brinje, last zastavitelja Roberta Brozo-
viča, Maroltova ulica 2, Ljubljana, na pod-
lagi kupne pogodbe št. BS – 3 16/79 z
dne 18. 8. 1980, sklenjene med Stanin-
vest Ljubljana, TOZD inženiring, Ljubljana
in Brozovič Alojzem, Ul. 29. hercegovske
divizije 5, Ljubljana in sklepa o dedovanju,
opr. št. I D 1203/91 z dne 24. 1. 1992,
zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa
d.d., Slovenska 58, Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT
s pripadki.

IZ-96968
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV 2046/2003 z dne
20. 6. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 2 v izmeri 40,45 m2 v pritličju stanovanj-
ske stavbe na naslovu Jeranova ul. 1 A,
Ljubljana, stoječe na parc. št. 86/10 k.o.
Trnovsko predmestje, last Zupan Blaža, Pri-
jateljeva 7, Ljubljana, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 6. 5. 1994, sklenje-
ne z Občino Ljubljana Vič–Rudnik kot pro-

dajalcem, zastavljeno v korist upnice Banke
Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 14,000.000 SIT
s pripadki.

IZ-96969
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2054/2003 z dne
20. 6. 2003, je bilo trisobno stanovanje št.
4/3, ki se nahaja v pritličju večstanovanj-
skega objekta na naslovu Mladinska ulica 9
v Gornji Radgoni, ki stoji na parc. št. 226,
vl. št. 240, k.o. Gornja Radgona, v skupni
velikosti 78,55 m2, last Mauko Vladimira,
Prešernova c. 13, Gor. Radgona, na podla-
gi prodajne pogodbe z dne 26. 5. 2003, v
notarskem zapisu SV–247/03, sklenjene z
Marijo Kuzma, Mladinska ul. 9, Gor. Rad-
gona, kot prodajalko, zastavljeno v korist
upnice BKS – leasing, d.o.o., Komenske-
ga 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 30.000 EUR v tolarski proti-
vrednosti s pripadki.

IZ-96971
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2057/2003 z dne
20. 6. 2003, je bilo stanovanje št. št. 4 v 1.
nadstropju večstanovanjskega objekta ob
Kolarjevi ulici v Ljubljani, v vhodu A2 v tlori-
sni velikosti 26,49 m2, h kateremu pripada
še kletna shramba št. 4 in parkirno mesto
št. 14, last odvetniške pisarne Borut Ran-
gus, Ljubljana, Resljeva 25, na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 393 z dne 16. 12. 1999,
sklenjene z LIZ-Inženiring d.d., Ljubljana,
kot prodajalcem in poslovni prostori št. L 5,
v izmeri 49,75 m2 in L 12 v izmeri 45,85 m2,
vsi v 1. nadstropju objekta “Center za gra-
dom – objekt A“ na naslovu Beblerjeva ul.
7, Koper, ki stoji na parc. št. 249/1 in
249/7, k.o. Semedela, h katerim pripada
tudi trajna pravica solastnine skupnih delov
naprav in skupnih prostorov stavbe ter fun-
kcionalnega zemljišča, last Breco d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 3, na podlagi prodaj-
ne pogodbe št. 235/2000 z dne 20. 9.
2000, aneksa št. 1 k tej pogodbi z dne
13. 8. 2001 in aneksa št. 2 z dne 20. 9.
2001, sklenjenih z GIP Stavbenik, d.d., Ko-
per, kot prodajalcem, zastavljeno v korist
upnice Probanke d.d., Gosposka 23, Mari-
bor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
1,692.405,60 EUR v tolarski protivredno-
sti s pripadki.

IZ-96972
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2066/2003 z dne
23. 6. 2003, je bil poslovni prostor na lo-
kaciji ŠS-4/1 Stara cerkev, lokal št. 4, ob-
jekt B v izmeri 22,25 m2, na parc. št. 1047
k.o. Stara cerkev, last zastavitelja Grad In-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, 1000 Ljublja-
na, Celovška 69c, na podlagi kupne po-
godbe z dne 18. 2. 1998, sklenjene z Gat-
ton International d.o.o., Ljubljana, Celov-
ška 69c, kot prodajalcem, zastavljen v
korist upnice Nove KBM d.d. Podružnica
Ljubljana, Ljubljana, Tivolska c. 48, za za-
varovanje denarne terjatve do najvišjega
zneska 6,000.000 SIT.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 61-62 / 27. 6. 2003 / Stran 3703

IZ-96973
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 787/2003 z dne
20. 6. 2003, je stanovanje št. 8/II. v sku-
pni izmeri 174,98 m2 v hiši v Mariboru,
Tyrševa 24, stoječi na parc. št. 891 k.o.
Maribor grad, z ločenima kletnima prosto-
roma, last Demšar Janka in Demšar Marja-
ne, oba stan. Sv. Trojica, Trojiški trg 26,
na temelju prodajne pog. z dne 24. 3.
1998, zastavljeno v korist Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavaro-
vanje limita do višine 110.000 EUR s pp v
tolarski protivrednosti po srednjem te-
čaju BS.

IZ-96974
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 765/2003 z dne
17. 6. 2003, je stanovanje št. 21/IV. v
izmeri 68,01 m2, v Prušnikovi 16, v Mari-
boru, ki stoji na parc. št. 1114/1, pripisani
pri vl. št. 1414 k.o. Sp. Radvanje, last Špo-
lar Igorja, stan. Ljutomer, Postružnikova 6,
na temelju prodajne pog. z dne 5. 6. 2003,
zastavljeno v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 29.150 EUR s
pp, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju BS za EUR na dan plačila oziroma
izterjave.

IZ-96979
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 602/03 z dne 23. 6.
2003, je bilo zastavljeno štirisobno stano-
vanje št. A5, v 1. nadstropju SV dela ob-
jekta A, v izmeri 98,49 m2, s teraso v izme-
ri 38 m2, loggio v izmeri 7,30 m2 in shram-
bo z oznako S5 v izmeri 10 m2, ki se naha-
ja neposredno ob stanovanju v 1.
nadstropju objekta A ter s pripadajočim so-
lastniškim deležem na skupnih prostorih in
napravah stavbe ter funkcionalnem zemlji-
šču, ki je last zastaviteljev Marjana Korin-
ška in Špele Korinšek, oba Glinškova plo-
ščad 22, Ljubljana, za vsakega do ene po-
lovice, na podlagi prodajne pogodbe št.
5/03, sklenjene dne 15. 5. 2003 s Fac-
tor-Leasing d.o.o., Tivolska 48, Ljubljana.
Stanovanje je zastavljeno v korist upnice
SKB banke d.d. Ljubljana, matična št.
5026237, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 7,800.000 SIT s pripadki.

IZ-96980
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja mag. Andreja Ro-
škerja iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 456/03 z dne 19. 6. 2003, je bilo sta-
novanje v večstanovanjski hiši na naslovu
Cvetkova 23, Murska Sobota, stoječi na
parcelah številka 301, 307, 310, 311, 313,
vložna številka 2670, katastrska občina
Murska Sobota, ki je skupne izmere
61,53 m2 in je last zastaviteljev Gomboc
Branka in Gomboc Darje, oba Murska So-
bota, Cvetkova ulica 23, na podlagi pro-
dajne pogodbe sklenjene dne 26. 5. 2000
in overjene 7. 6. 2000 s prodajalcem Su-

kič Ludvikom, Cvetkova 23, Murska Sobo-
ta, zastavljeno v korist upnika Raiffeisen-
bank Halbenrain – Tieschen, registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
v zavarovanje denarne terjatve v višini
20.000 EUR s pripadki.

IZ-96981
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 1167/03 z dne 23. 6.
2003, je bilo stanovanje št. 21 v skupni
izmeri 28,25 m2, ki se nahaja v II. nadstro-
pju stanovanjskega objekta na naslovu
Ljubljanska cesta 90, Domžale, ki je last
zastavitelja Kupšek Roberta, na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene dne 6. 11.
1995 s prodajalko Radmilo Vegelj, zastav-
ljeno v korist upnice Raiffeisen Krekova
banka d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
25.728,65 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za
EUR na dan sklenitve pogodbe o dolgo-
ročnem tolarskem kreditu z valutno klavzu-
lo št. 16313/30 z dne 30. 5. 2003, kar
znaša 6,000.000 SIT, s pripadki.

IZ-96982
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1178/03 z dne 24. 6.
2003, je bilo enosobno stanovanje št. 2, v
skupni izmeri 31,53 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju stanovanjskega bloka v Ljublja-
ni, Smoletova 12, solast zastaviteljev Za-
vec Štefke in Zavec Ivana, zastavljeno v
korist upnika Okanović Osmana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 17.640
EUR s pripadki.

IZ-96983
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 630/03 z dne 23. 6.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 4 v
izmeri 57,50 m2, v I. nadstropju, v I. vho-
du, in shramba št. 4/1, v izmeri 6,19 m2, v
2. kleti ter garažno parkirno mesto št. 4/1
v 1. kleti stanovanjskega objekta na Dal-
matinski ulici v Mariboru, stoječi na parc.
št. 2003, k.o. Tabor, pridobljeno s kupo-
prodajno pogodbo št. 3999/99 z dne
31. 1. 2000, sklenjeno med prodajalcem
SKB Nepremičnine & Lesasing, d.o.o.,
Slovenska 54, Ljubljana in kupcema Klint
Otmarjem iz Lenarta, Nikova 14 in Klinc
Marijo iz Maribora, Tyrševa 6, zastavljeno
v korist upnice Raiffeinsenbank St. Stefan
– Jagerberg – Wolfsberg, registrirane za-
druge z omejenim jamstvom iz Republike
Avstrije, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 45.000 EUR s pripadki.

IZ-97023
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 1180/03 z dne 24. 6.
2003, je bilo stanovanje št. 132, ki se
nahaja v 12. nadstropju stanovanjskega
bloka v Ljubljani, Preglov trg 7, stoječem
na parc. št. 1818 k.o. Slape, v skupni izme-
ri 65,57 m2, last zastaviteljev Asime in Ne-

siba Smajlović, Preglov trg 7, 1000 Ljub-
ljana, zastavljeno v korist upnika Hypo Al-
pe-Adria-Bank d.d., Trg Osvobodilne Fron-
te 12, Ljubljana, zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve v višini 39.605,66 EUR s pri-
padki

IZ-97024
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV- 2081/2003 z dne
24. 6. 2003, je bilo stanovanje št. 10, v 1.
nadst. stanovanjske hiše na naslovu Cesta
na Roglo 17/c, Zreče, v izmeri 72,14 m2,
last Ledinek Bogdana in Ledinek Ane, oba
stan. cesta na Roglo 17C, Zreče, vsakega
do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogod-
be o prodaji stanovanja št. 61/93 z dne
12. 5. 1993, sklenjene z “Unior“ Kovaška
industrija Zreče kot prodajalcem, zastav-
ljeno v korist upnika BKS – leasing d.o.o.,
Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 30.000 EUR v to-
larski protivrednosti s pripadki.

Stečajni postopki
in likvidacije

St 43/2003 S-96676
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 43/2003 sklep z dne 16. 6.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Catex – prevoz stvari v cestnem
prometu Radivoj Cafuta s.p., Gaberke
55, Šoštanj (matična šteivlka: 5550922).

Odslej firma glasi: Catex – prevoz stvari
v cestnem prometu Radivoj Cafuta s.p.,
Gaberke 55, Šoštanj, Celje (matična šte-
vilka: 5550922) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenu-
je: Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Pet-
rovče, št. delovnega dovoljenja: L7/2001.

III. Odredi se objava začetka stečajne-
ga postopka na oglasni deski sodišča ter
vpis začetka stečajnega postopka v sodni
register pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku ste-
čajnega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavlje-
ne terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v ka-
terih je pravdni postopek v teku, se v prija-
vi navede sodišče, pred katerim teče po-
stopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njiho-
va terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Iz-

Objave sodišč
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ločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlo-
go kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavlje-
nih 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 ra-
čun 01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. septembra 2003 ob 14.30 v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postop-
ka je bil nabit na oglasno desko dne 16. 6.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 6. 2003

St 59/2002 S-96677
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 59/2002 z dne 15. 5. 2003, ki je po-
stal pravnomočen dne 31. 5. 2003, potr-
dilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Toncity Pacifik investicije d.o.o., Koper,
Ferrarska 14 ter njegovimi upniki.

Terjatve upnikov so razdeljene v nasled-
nje razrede:

– 1. razred: upniki, katerih terjatve bo-
do poplačane v višini 100% v roku 5 let od
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave, pri čemer se bodo terjatve
obrestovale po obrestni meri medbančne
obrestne mere SMOM do dneva plačila;

– 2. razred: upniki, katerih terjatve se
konvertirajo v poslovni delež dolžnika;

– 3. razred: upniki, katerih terjatve bo-
do poplačane v višini 20% v roku enega
leta od pravnomočnosti sklepa o potrditvi
prisilne poravnave, z obračunanimi
obrestmi po obrestni meri v višini TOM do
dneva plačila;

– 4. razred: upniki, ki imajo svoje terja-
tve zavarovane z ločitveno pravico in kate-
rih položaj se po potrditvi prisilne poravna-
ve ne spremeni.

Potrejena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se postopka
niso udeležili ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terja-
tve prerekane, če se naknadno ugotovijo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima
za vse upnike, katerih terjatve so bile ugo-
tovljene in so navedeni v seznamu, ki je
sestavni del sklepa o potrditvi prisilne po-
ravnave, moč izvršilnega naslova.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 6. 2003

St 17/2002-14 S-96678
To sodišče je s sklepom, opr. št.

St 17/2002 z dne 17. 6. 2003 začelo in
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Viljem Kosmač, s.p. – Montaža kera-
mičnih in kamnoseških izdelkov, Fuži-
ne 6, Gorenja vas.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa
izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 6. 2003

St 96/2003 S-96679
To sodišče je s sklepom St 96/2003

dne 18. 6. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Plasma, Podjetje za mar-
keting, svetovanje, storitve in prodajo
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152, ma-
tična številka 5334144.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ma-
rina Marinc Pilej iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni regi-
ster.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kol-
kovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 9. 9. 2003 ob 10.30, v sejni sobi v
9. nadstropju na Slovenski 41 (bivša Go-
spodarska zbornica Slovenije).

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 6. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2003

St 13/2003 S-96681
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 13/2003 z dne 12. 6. 2003 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Securi-
ton, d.o.o. – v stečaju, Ježa 54a, Ljub-
ljana.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa
izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2003

St 87/2002 S-96682
To sodišče je v stečajni zadevi samo-

stojnega podjetnika Shala Avdula s fir-
mo Avdul Shala s.p., zidarstvo in fasa-
darstvo, Ul. Veljka Vlahoviča 35, Mari-
bor, s sklepom opr. št. St 87/2002 z dne
12. 6. 2003, na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99
in 96/2002, ZPP), ki se po 15. členu Za-
kona o prisilni poravnavi, stečaju in likvida-
ciji (Ur. l. RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99,
ZPPSL) smiselno uporablja tudi v stečajnih
postopkih, zaradi neznanega prebivališča
in neznanega sedeža dejavnosti, postavilo
dolžniku – samostojnemu podjetniku Sha-
la Avdulu začasnega zastopnika.

V zadevi se obravnava predlog upnika
Republike Slovenije, Ljubljana, Gregor-
čičeva 20, ki ga zastopa Državno pra-
vobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru,
za začetek stečajnega postopka proti dol-
žniku – samostojnemu podjetniku Shala
Avdulu.

Začasni zastopnik je Darko Vran,
odvetnik iz Maribora, Ulica talcev 3, Ma-
ribor.

Zastopnik bo zastopal dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za social-
ne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 6. 2003

St 208/2002 S-96683
Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom Zidarstvo, fasaderstvo in ureja-
nje okolja, Krasniči Malush s.p., Kopa-
liška 4, Slovenska Bistrica, se v skladu
s 99/I. členom ZPPSL začne in takoj za-
ključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečaj-
no maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 6. 2003

St 29/2003 S-96684
1. Stečajno upraviteljico mag. Ireno Le-

sjak, se z dnem 11. 4. 2003 razreši fun-
kcije stečajne upraviteljice v stečajni zade-
vi Merinka Merikop d.o.o. – v stečaju,
Maribor.

2. Sodni register tukajšnjega sodišča
naj vzpostavi prvotno registrsko stanje.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 6. 2003

St 30/93 S-96685
Stečajno upraviteljico Marijo Arko se z

dnem 16. 6. 2003 razreši funkcije stečaj-
nega upravitelja v stečajni zadevi KGP
Monter Poljčane p.o. – v stečaju, Po-
ljčane.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 6. 2003

St 2/2003 S-96686
Stečajni upravitelj Miran Žilavec se z

dnem 16. 6. 2003 razreši funkcije ste-
čajnega upravitelja v stečajni zadevi dol-
žnika Aravto, trgovina, transport, vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil d.d.,
Gornja Radgona, Ljutomerska 29 – v
stečaju.

Za stečajnega upravitelja v stečajni za-
devi stečajnega dolžnika Aravto, trgovina,
transport, vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil d.d., Gornja Radgona, Ljutomer-
ska 29 – v stečaju, se z dnem 16. 6. 2003
imenuje dr. Štefan Ščap iz Murske Sobo-
te, Ulica ob progi 53.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 6. 2003

St 11/2003 S-96687
1. Z dnem 13. 6. 2003 se začne ste-

čajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Agranta, d.d., Lendavska 9, Murska So-
bota.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap, Ulica ob progi 53, Mur-
ska Sobota.
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3. Upnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve v stečajnem senatu
v roku dveh mesecev od dneva te objave
začetka stečajnega postopka.

Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno
takso v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi doka-
zi morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne
plača se taksa za prijavo terjatev delavcev
iz drugega odstavka 160. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji –
ZPPSL. Sodno takso morajo plačati prav-
ne osebe na račun sodnih taks št.
01100-1000339014, fizične osebe in za-
sebniki pa na račun sodnih taks št.
01100-1000338529, sklic na številko 11
42200-7110006-51100113. Terjatve upni-
kov, ki so jih prijavili v postopku prisilne
poravnave, ki je zoper dolžnika tekel pri
tukajšnjem sodišču pod opr. št. St
9/2003, se štejejo kot pravočasno prijav-
ljene v tem stečajnem postopku in jih ni
potrebno ponovno prijaviti.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 8. 9. 2003 ob 13.30, pri tukaj-
šnjem sodišču, v sobi št. 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postop-
ka je bil dne 13. 6. 2003 nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča. Pravne posle-
dice začetka stečajnega postopka nasta-
nejo z dnem, ko je oklic o začetku stečaj-
nega postopka nabit na oglasno desko so-
dišča.

7. Narok za prisilno poravnavo dne
30. 6. 2003 ob 13. uri, se prekliče.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 6. 2003

St 4/2003 S-96688
To sodišče je na seji senata dne 17. 6.

2003 pod opr. št. St 4/2003 sprejelo na-
slednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili Marjeta Ku-
melj, s.p., Ragovska ulica 17, Novo me-
sto, matična številka 5685859, šifra de-
javnosti 52.110, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dol-
žnik Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili Marjeta
Kumelj, s.p., Ragovska ulica 17, Novo me-
sto, izbriše iz vpisnika samostojnih podjet-
nikov.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo
v roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 17. 6. 2003

St 2/2003 S-96689
To sodišče je na seji senata dne 17. 6.

2003 pod opr. št. St 2/2003 sprejelo na-
slednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Flo-
ra, trgovina z mešanim blagom, d.o.o.,
Črnomelj, Stražnji vrh 1, Črnomelj, ma-
tična številka 5456541, šifra dejavnosti
52.110, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Flora, trgovina z mešanim blagom, d.o.o.,
Črnomelj, Stražnji vrh 1, Črnomelj, izbriše
iz sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo
v roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 17. 6. 2003

St 35/2002 S-96690
To sodišče je dne 18. 6. 2003 izdalo

sklep opr. št. St 35/2002, da se začne
stečajni postopek zoper PST Solkan, Iz-
delava in vzdrževanje kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov na terenu, Ili-
ja Ilievski, s.p., Kidričeva ulica 19, No-
va Gorica.

Stečajna upraviteljica je Ksenija Topli-
kar Zorn, univ. dipl. ek., iz Vrtojbe, Obmej-
na cesta 58.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in do-
kazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ do vrednosti 2.000 točk
(38.000 SIT). Takso je potrebno plačati na
TRR 01100-1000-339014, sklic na št.
11-42218-7110006-3502. Dokazilo o pla-
čilu takse je potrebno priložiti prijavi ter-
jatve.

Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
20. 10. 2003 ob 8.45, v sobi št. 110/I
tega sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko so-
dišča dne 18. 6. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 6. 2003

St 4/2003 S-96691
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 4/2003 z dne 13. 6. 2003 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
in takoj zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom KAM Marketing, d.o.o., Nova
Gorica, Ulica XXX. divizije 9, Nova Go-
rica, matična številka 5537924, dejavnost
74.130.

Zoper ta sklep se lahko pritožijo upniki
v 15 dneh po tej objavi. Pritožbo se vloži
pisno pri tem sodišču v dveh izvodih. Po
pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 6. 2003

St 16/2003 S-96692
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

stečajnega dolžnika Mesnina Ivan, Trgo-
vina in predelava, d.o.o., Gradišče, Gra-
dišče 31, Renče, zunaj naroka dne 16. 6.
2003, sklenilo:

Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom Mesnina Ivan, Trgovina in predelava,
d.o.o., Gradišče, Gradišče 31, Renče, ma-
tična številka 5835208.

Stečajni postopek se opravi kot skraj-
šani postopek.

Za stečajno upraviteljico se postavi Kse-
nija Toplikar Zorn iz Vrtojbe, Obmejna ce-
sta 58, pošta Šempter.

Prvi narok za preizkus terjatev bo 1. 10.
2003 ob 8.30, v sobi 108/I tega sodišča.

Začetek stečajnega postopka se vpiše
v sodnem registru tega sodišča pri vložku
št. 10337400.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 6. 2003

St 15/2003 S-96693
To sodišče je s sklepom z dne 16. 6.

2003, opr. št. St 15/2003, začelo po-
stopek prisilne poravnave zoper dolžni-
ka Pigal, Trgovina in storitve, d.o.o.,
Nova Gorica, Rejčeva ul. 5, Nova Gori-
ca, matična št. 5310113, šifra dejavno-
sti 51.190.

Vse upnike, katerih terjatve so nastale
do dneva nabitja oklica o začetku postop-
ka prisilne poravnave na oglasno desko
sodišča pozivamo, da sodišču z obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve. V prijavi terjatev mo-
ra biti navedena firma in sedež upnika,
pravna podlaga in višina terjatve.

Upniki, ki imajo terjatve v tuji valuti, pri-
javijo terjatve v tej valuti in navedejo njeno
višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne porav-
nave.

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obre-
sti, obračunane do dneva začetka postop-
ka prisilne poravnave.

Prijavi terjatve je potrebno priložiti doka-
zilo o plačilu takse v višini 2% tolarske vred-
nosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar
najmanj 100 točk in največ 2000 točk, vre-
dnost točke je 19 SIT. Takso je potrebno
plačati na TRR 01100-1000-339014, sklic
na št. 11-42218-7110006-00001503.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnjega
odstavka.

Za upraviteljico prisilne poravnave je
imenovana Ksenija Toplikar Zorn, Obmej-
na cesta 58, Vrtojba, 5290 Šempter pri
Gorici.

V upniški odbor so bili imenovani:
– Nova KBM, d.d., Kidričeva 11, Nova

Gorica,
– Emona obala Koper, d.d., Ljubljan-

ska c. 5, Koper,
– Pintar Marjan, Cesta 15. septembra

12, Nova Gorica,
– Lesnina, d.d., Cesta na Bokalce 40,

Ljubljana,
– Pilat Sonja, Štanjel 134, Štanjel.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča dne 16. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 16. 6. 2003

St 7/2003 S-96694
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 7/2003, z dne 16. 6. 2003 v smislu
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prvega odstavka 169. člena Zakona o pri-
silni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaklju-
čilo stečajni postopek nad kasneje najde-
nim premoženjem iz sodnega registra iz-
brisanega dolžnika Stanovanjska zadru-
ga Žabjak o.sub.o., Svržnjakova 13,
Ptuj.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 16. 6. 2003

St 6/2003 S-96696
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 6/2003, z dne 16. 6. 2003 v smislu
prvega odstavka 169. člena Zakona o pri-
silni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaklju-
čilo stečajni postopek nad dolžnikom Av-
toprevozništvo Anton Stojnšek s.p., Ši-
kole 62 – v stečaju.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku ste-
čajnega postopka v sodni register dolžnik
preneha.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 16. 6. 2003

St 6/2003 S-96814
Na podlagi sklepa tukajšnjega sodišča

opr. št. St 6/2003 z dne 19. 6. 2003 se
nad dolžnikom Vanes, Proizvodnja in
prodaja spodnjega perila d.o.o. Koper,
Ul. Pri velikih vratih 7, Koper, matična
številka 5919495, šifra dejavnosti 18.230,
začne stečajni postopek.

Za stečajnega upravitelja se določi Sa-
mo Hladnik iz Kopra, Rozmanova 4.

Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in s priloženimi dokazi prijavijo svo-
je terjatve stečajnemu senatu, v dveh me-
secih od dneva objave tega oklica o začet-
ku stečajnega postopka.

Dolžnike pozivamo, da brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.

Narok za preizkus terjatev bo dne 8. 10.
2003 ob 9. uri v sobi št. 153/I tukajšnjega
sodišča.

Oklic je bil nabit na sodno desko tukaj-
šnjega sodišča dne 19. 6. 2003.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 6. 2003

St 63/2002 S-96816
Na podlagi štiridesetega odstavka

59. člena ZPPSL to sodišče objavlja, da
je bila s sklepom opr. št. St 63/2002
z dne 29. 5. 2003 potrjena prisilna po-
ravnava nad dolžnikom Ilirija, trgovi-
na d.d., Vojkov drevored 28, Ilirska
Bistrica.

Terjatve upnikov so razvrščene v štiri
razrede, in sicer: v 1. razred terjatve loči-
tvenih in izločitvenih upnikov, katerih polo-
žaj se s pravnomočnostjo sklepa o potrjeni
prisilni poravnavi ne spremeni; v 2. razred
terjatve upnikov po 160. členu ZPPSL, ka-
terih položaj se s pravnomočnostjo sklepa
o potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni; v
3. razred terjatve upnikov, ki so nastale v
postopku prisilne poravnave in ki bodo
konvertirane v lastniški kapital; v 4. razred
terjatve vseh ostalih upnikov, ki niso uvr-
ščene v prvi, drugi ali tretji razred in se

poplačajo v višini 20% v enem letu po prav-
nomočnosti sklepa o potrjeni prisilni po-
ravnavi. Razvrstitev terjatev upnikov v po-
samezne razrede je razvidna iz priloge št.
1, ki je sestavni del sklepa o potrditvi prisil-
ne poravnave.

Upniki, katerih terjatve niso bile prere-
kane in veljajo za ugotovljene ter znesek
poplačila je razviden iz tabele v prilogi št.
2, ki je sestavni del sklepa o potrditvi pri-
silne poravnave. Za te upnike predstavlja
pravnomočen sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave izvršilni naslov.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 13. 6. 2003.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 6. 2003

St 56/2002 S-96818
Na podlagi četrtega odstavka 59. čle-

na ZPPSL to sodišče objavlja, da je porav-
nalni senat s sklepom opr. št. St 56/2002
z dne 28. 5. 2003 potrdil prisilno porav-
navo nad dolžnikom Koperinvest d.o.o.
Koper, Ferrarska 14.

Terjatve upnikov so razvrščene v štiri
razrede, in sicer: v razred A terjatve upni-
kov, katerih položaj se s pravnomočnostjo
sklepa o potrjeni prisilni poravnavi ne spre-
meni (ločitveni upniki in upniki, ki imajo
izkazane terjatve iz naslova obojestransko
odplačanih pogodb, od katerih dolžnik ni
odstopil - upniki po 41. členu ZPPSL); v
razred B so uvrščeni upniki po 49.a členu
ZPPSL in je v okviru tega razreda dolžnik
oblikoval dva podrazreda, in sicer B1, v
katerega so razvrščeni upniki, ki bodo kon-
vertirali terjatve, nastale pred uvedbo
postopka prisilne poravnave ter B2, v
katerega so razvrščeni upniki, ki bodo
konvertirali svoje terjatve, nastale v času
postopka prisilne poravnave; v razred C
terjatve ostalih navadnih upnikov (doba-
viteljev blaga in storitev), ki niso razvr-
ščeni v noben drug razred in, ki bodo
poplačani v višini 100% najkasneje do
konca leta 2005, preračunano v EUR po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan 17. 1. 2003, skupaj z obrestmi, ki
bodo obračunane v višini 1% letno na EUR
od dneva pravnomočnosti postopka prisil-
ne poravnave do končnega poplačila; v raz-
red D terjatve upnikov iz naslova obraču-
nanih zamudnih obresti za neplačane dav-
ke in prispevke do dneva začetka postop-
ka prisilne poravnave, ki se odpišejo v
skladu s tretjim odstavkom 16. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij. Raz-
vrstitev upnikov v posamezne razrede je
razvidna iz priloge št. 1, 2, 3 in 4, ki so
sestavni del sklepa o potrditvi prisilne po-
ravnave.

Upniki, katerih terjatve niso bile prere-
kane in veljajo za ugotovljene ter znesek
poplačila je razviden iz tabele v prilogi št.
4, ki je sestavni del sklepa o potrditvi pri-
silne poravnave. Za te upnike predstavlja
pravnomočen sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave izvršilni naslov.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 13. 6. 2003.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 6. 2003

St 15/95 S-96820
To sodišče je s sklepom, opr. št.

St 15/95 z dne 18. 6. 2003 v stečajni
zadevi nad dolžnikom Stečajna masa
MIRA, stavbno in pohištveno mizar-
stvo p.o., Šercerjeva 22, Radovljica,
sklenilo:

Stečajni postopek nad dolžnikom se za-
ključi.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 6. 2003

St 74/2001 S-96821
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečaj-
nem postopku nad dolžnikom Econom,
d.o.o., Livarska 1 - v stečaju, Ljublja-
na, za dne 11. 9. 2003 ob 9.50, v sobi
363/III tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdeli-
tve ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2003

St 47/2003 S-96906
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 47/2003 sklep z dne 20. 6.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Zarja kovinooprema Petrovče,
Družba za proizvodnjo, predelavo in
prodajo kovinskih izdelkov d.o.o., Pet-
rovče 115, Petrovče (matična številka:
5098947).

Odslej se firma glasi: Zarja kovinoopre-
ma Petrovče, Družba za proizvodnjo, pre-
delavo in prodajo kovinskih izdelkov d.o.o.,
Petrovče 115, Petrovče (matična številka:
5098947) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenu-
je: Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela,
št. delovnega dovoljenja: L7/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajne-
ga postopka na oglasni deski sodišča ter
vpis začetka stečajnega postopka v sodni
register pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku ste-
čajnega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavlje-
ne terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v ka-
terih je pravdni postopek v teku, se v prija-
vi navede sodišče, pred katerim teče po-
stopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njiho-
va terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Iz-
ločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlo-
go kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavlje-
nih terjatev posameznih upnikov, vendar
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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
24. septembra 2003 ob 9. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postop-
ka je bil nabit na oglasno desko dne 20. 6.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 6. 2003

St 53/2003 S-96907
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 53/2003 sklep z dne 20. 6.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Libela Standard, Industrija te-
htnic in finomehanike, d.o.o., Opekar-
niška 2, Celje (matična številka:
5604385).

Odslej se firma glasi: Libela Standard,
Industrija tehtnic in finomehanike d.o.o.,
Opekarniška 2, Celje (matična številka:
5603285) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenu-
je: Branko Đorđevič, Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.

III. Odredi se objava začetka stečajne-
ga postopka na oglasni deski sodišča ter
vpis začetka stečajnega postopka v sodni
register pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku ste-
čajnega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijav-
ljene 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. Loči-
tveni 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 nji-
hov zahtevek. Upniki morajo vlogo kol-
kovati s sodnimi koleki v višini 2% tolar-
ske 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
24. septembra 2003 ob 14.30 v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postop-
ka je bil nabit na oglasno desko dne 20. 6.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 6. 2003

St 15/2003 S-96908
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 15/2003 sklep z dne 19. 6.
2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
MG Company, Export–import d.o.o.,
Šlandrova 26, Rogaška Slatina – v ste-
čaju (matična številka: 5469074), se
zaključi v skladu z določili 99/II člena
ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu RS.

3. Zoper ta sklep se lahko upniki prito-
žijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: MG Company,
Export–import d.o.o., Šlandrova 26,
Rogaška Slatina (matična številka:
5469074),  iz  pristojnega  sodnega  re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 6. 2003

St 108/2002 S-96909
Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom Berič Zdravko, Zidarstvo, tesar-
stvo, fasaderstvo s.p., Razlagova 17,
Maribor, se v skladu s 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti
za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 2003

St 122/2002 S-96910
Stečajni postopek nad stečajnim

dolžnikom Izdelovanje lesene embala-
že, Štern Janez s.p., Ruprova 1, Miklavž
na Dravskem polju, se v skladu s 99/I
členom ZPPSL začne in takoj zaključi,
saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 2003

St 132/2002 S-96911
Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom Gostenčnik Franc s.p., Avtome-
hanska pomoč na terenu, posojanje
gradbene mehanizacije, Vajngerlova
11, Maribor, se v skladu s 99/I členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premo-
ženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne za-
došča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 2003

St 126/2002 S-96912
Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom Ličen Zdenko s.p., Krovstvo,
kleparstvo, trgovina, Preradovičeva 28,
Maribor, se v skladu s 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti
za stroške tega postopka.

Oklici o skrbnikih in
razpravah

N 4/2003 SR-7802
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v ne-

pravdni zadevi predlagateljice Slavke Bre-
zec, Prešernova 26, Ilirska Bistrica, zoper
nasprotne udeležence 1. Vincenca Jago-
dnika, Tominje 20, 2. Stanislava Jagodni-
ka, 87. Jampson AV, APP 909, Toronto,
MGK 2W8 ONT, Kanada, 3. Branka Štefa-
na, neznanega bivališča in 4. Lada Štefana,

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 2003

St 188/2002 S-96913
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka za glavno razdelitev stečaj-
ne mase v stečajni zadevi MPP Livarna
d.o.o. – v stečaju, Maribor, ki bo dne
5. 9. 2003 ob 11.30, v sobi 253 tukaj-
šnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 2003

St 243/2002 S-96914
Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom Bistro Hrastje, Dragica Jerot
s.p., Hrastje 19/c, Pekre, se v skladu s
99/I členom ZPPSL začne in takoj zaklju-
či, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega po-
stopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 2003

St 232/2002 S-96915
Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom Caffe Real, Okrepčevalnica Eri-
ka Hercog s.p., Usnjarska 5, Maribor,
se v skladu s 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 2003

St 241/2002 S-96916
Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom Okrepčevalnica Zlatko Čeh s.p.,
Triglavska 13, Miklavž na Dravskem
polju, se v skladu s 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti
za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 2003
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neznanega bivališča, po predlogu za delitev
solastne nepremičnine (pcto. 2,000.000
SIT), na temelju določila 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi z 37.
členom Zakona o nepravdnem postopku
(ZNP) sklenilo:

Branku Štefanu, neznanega bivališča in
Ladu Štefanu, neznanega bivališča, se po-
stavi začasni zastopnik, notar Aleksander
Ternovec iz Ilirske Bistrice.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 27. 5. 2003

I 2001/09182 SR-7807
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnika
Stanovanjskega sklada RS, javni sklad,
Ljubljana, Poljanska c. 31, ki ga zastopa
odv. Špela Plešec iz Ljubljane, zoper dol-
žnico Kosi Ireno, Papirniški trg 20, Ljublja-
na, zaradi izterjave 38.386,70 SIT s pp,
dne 30. 5. 2003 sklenilo:

dolžnici Ireni Kosi se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
postavi začasna zastopnica Anka Kenda
Oražem, odvetnica v Ljubljani, Slovenska
c. 55/c.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
co vse do takrat, 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 30. 5. 2003

In 01/00489 SR-6212
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi

4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku, v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžni-
ku Francu Ivšaku, stan. Pod Pohorjem 11 v
Mariboru, oziroma začasno Kardeljeva 57,
Maribor, v izvršilni zadevi upnika Javnega me-
dobčinskega stanovanjskega sklada Maribor,
Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa Stanin-
vest d.o.o., Gregorčičeva 19, Maribor, zara-
di izpraznitve in izročitve stanovanja na na-
slovu Pod Pohorjem 11, Maribor ter plačila
pravdnih stroškov s pp., postavilo začasne-
ga zastopnika dolžniku, odvetnika Nenada
Zečevića, Svetozarevska 10, Maribor, ki dol-
žnika v predmetnem izvršilnem postopku za-
stopa od 9. 7. 2002 in vse do takrat, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo na-
stopil pred sodiščem oziroma dokler Center
za socialno delo Maribor, pristojen za social-
ne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je
postavil zakonitega zastopnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 7. 2002

Oklici dedičem

D 281/98 OD-6223
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pok. Filipič Ivani, roj. 23. 9.
1919, državljanki Republike Slovenije, vdo-
vi, umrli 11. 8. 1998, nazadnje stanujoči
Ljubljanska cesta 83, Domžale.

V poštev za dedovanje bi prišel tudi za-
pustnikov sin Filipič Dušan, za katerega pa

sodišče ne more ugotoviti dejansko stalno
bivališče. Sodišče poziva dediča neznane-
ga naslova, da se v roku enega leta po
objavi tega oklica prijavi sodišču kot de-
dič, ker bo po preteku oklicnega roka
nadaljevalo zapuščinski postopek in zade-
vo zaključilo v skladu z Zakonom o dedo-
vanju.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 5. 2003

III D 76/2002 OD-7822
Nograšek Jožef, sin Josipa, roj. 9. 12.

1914 in umrl 19. 12. 2001, nazadnje stanu-
joč Poklukarjeva ulica 60, Ljubljana, je umrl
in zapustil oporoko.

Kot zakoniti dediči pa pridejo v poštev
potomci zapustnikovega polbrata, ki se vsi
nahajajo neznano kje.

Zapustnikove zgoraj navedene dediče in
morebitne druge dediče se poziva, da v
roku enega leta od objave oklica na oglasni
deski tukajšnjega sodišča priglasijo svoje
pravice do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2003

I D 590/2001 OD-7823
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zapu-

ščinski zadevi po pok. Frančiški Dane roj.
Jeras, roj. 22. 2. 1907, umrli 30. 1. 1996,
nazadnje stalno stanujoči Gorazdova ulica
10, Ljubljana, državljanki Republike Slove-
nije, sklenilo:

za začasnega zastopnika dedinji Šte-
faniji Škraba, roj. 15. 12. 1949, neznane-
ga prebivališča, se postavi Aleš Škraba,
roj. 13. 1. 1971, stanujoč Črna vas 29,
Ljubljana.

Začasni zastopnik bo dedinjo zastopal
vse do takrat, dokler ta ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziro-
ma dokler pristojni Center za socialno
delo ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2003

Spremembe

NOVA GORICA

Rg-7826
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 2003/00402 z dne 23. 6.
2003, pri subjektu vpisa N & B FINANCE
finančni inženiring d.o.o., sedež: Vipav-
ska cesta 13, Rožna dolina, 5000 Nova
Gorica, vpisanem pod vložno št.
1/03325/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpis začetka redne likvidacije,

Sodni register
vpisi po ZGD

spremembo firme, skrajšane firme in zasto-
pnika, s temile podatki:

Matična številka: 5821126
Firma: N & B FINANCE finančni inže-

niring d.o.o. – v likvidaciji
Skrajšana firma: N & B FINANCE d.o.o.

– v likvidaciji
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Tautscher Paul dr., Klagenfurt,
Wulfengasse 16, razrešitev: 4. 6. 2003; di-
rektor Smole Odo mag., Klagenfurt, Beet-
hovenstrasse 4, razrešitev: 4. 6. 2003; li-
kvidator Smole Odo mag., Celovec, Beet-
hovenstrasse 4, imenovanje: 4. 6. 2003;
likvidator Tautscher Paul dr., Celovec,
Wulfengasse 16, imenovanje: 4. 6. 2003.

Skupščinski sklep: vpiše se sklep skup-
ščine o začetku postopka redne likvidacije
družbe N & B FINANCE finančni inženiring
d.o.o., Vipavska cesta 13, Rožna dolina,
Nova Gorica, z dne 4. 6. 2003, ki se vodi
pod opr. št. SV 1101/03.

Razno: rok za prijavo terjatev upnikov
je 30 dni od objave sklepa v Uradnem
listu RS.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

LJUBLJANA

Srg 02468/2003 Rg-5790
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe K&K, Ka-
dunc, podjetje za trgovino in storitveni inže-
niring, k.d., Ljubljana, Levstikova 5, za pre-
nehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe K&K, Ka-
dunc, podjetje za trgovino in storitveni inže-
niring, k.d., Ljubljana, Levstikova 5, objavlja
sklep:

družba K&K, Kadunc, podjetje za trgo-
vino in storitveni inženiring, k.d., Ljublja-
na, Levstikova 5, reg. št. vl. 1/04623/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 25. 3. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Kadunc Jure, Erjavče-
va 5, Ljubljana in Katušin Željko, Vidmarje-
va 5, Ljubljana, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v ce-
loti na Kadunc Jureta in Katušin Željka.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 4. 2003

Srg 02563/2003 Rg-7597
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
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gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
RAUŠL, podjetje za zunanjo trgovino in no-
tranjo trgovino, inženiring, storitve in mar-
keting, d.o.o., Brezovica, Ivana Selana 35,
objavlja sklep:

RAUŠL, podjetje za zunanjo trgovino
in notranjo trgovino, inženiring, storitve
in marketing, d.o.o., Brezovica, Ivana Se-
lana 35, reg. št. vl. 1/21975/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 25. 3. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabnik je Raušl Bojan, Ivana Selana
35, Brezovica, z ustanovitvenim kapitalom
1,531.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2003

Srg 03327/2003 Rg-7599
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Vulkan inženiring, trgovina in proizvodnja
d.o.o., Rovte, Petkovec 6/a, ki jo zastopa
odvetnik Ivan Makuc iz Tolmina, Rutarjeva
4, objavlja sklep:

Vulkan inženiring, trgovina in proiz-
vodnja d.o.o., Rovte, Petkovec 6/a, reg.
št. vl. 1/31232/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
12. 5. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabniki so Kavčič Janez, Petkovec
6/a, Rovte, Lapanja Marija, Tolmin, Volče
144B in Polanc Peter, Idrija, Ulica Ivanke
Ferjančič 8, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2003

Srg 02565/2003 Rg-7600
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
IPK, svetovanje in inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, Erbežnikova 28, ki jo zastopa notar

Miro Košak iz Ljubljane, Trg republike 3,
objavlja sklep:

IPK, svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Erbežnikova 28, reg. št. vl.
1/09161/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 2. 12.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Kumelj Polona, Kolarje-
va 24, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2,102.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2003

Srg 02734/2003 Rg-7601
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
NERA podjetje za proizvodnjo in prodajo
blaga d.o.o., Dobravica 43, Ig pri Ljubljani,
ki jo zastopa notarka Nada Kumar iz Ljublja-
ne, Slovenska 56, objavlja sklep:

NERA, podjetje za proizvodnjo in pro-
dajo blaga d.o.o., Dobravica 43, Ig pri
Ljubljani, reg. št. vl. 1/11190/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 16. 4. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Jošt Igor Jožef, Ig pri Ljub-
ljani, Dobravica 43, z ustanovitvenim kapi-
talom 2,100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih prostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2003

Srg 03129/2003 Rg-7602
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
BACA STORITVE, družba za poslovno sve-
tovanje, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 140,
objavlja sklep:

BACA STORITVE, družba za poslov-
no svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Šmar-
tinska 140, reg. št. vl. 1/13657/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 5. 5.2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbenica je Bank Austria Creditanstalt
d.d., Ljubljana, Wolfova 1, z ustanovitvenim
kapitalom 2,496.201,31 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2003

Srg 02959/2003 Rg-7603
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Hartner-MM d.o.o., trgovina, zastopanje,
posredovanje, Kamnik, Podgorje 80a, ki jo
zastopa notar Janez Novak iz Kamnika, Ma-
istrova ulica 2, objavlja sklep:

Hartner-MM d.o.o., trgovina, zastopa-
nje, posredovanje, Kamnik, Podgorje 80a,
reg. št. vl. 1/16263/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
23. 4. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabnika sta Hartner Mirko in Spro-
gar Hartner Maja, oba Podgorje 80a, Kam-
nik, z ustanovitvenim kapitalom 2,724.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na Mirka Hartnerja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2003

Srg 02913/2003 Rg-7605
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog pre-
dlagatelja za prenehanje po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Biopack HP, trgovina, proizvodnja
in inženiring, d.o.o., Medvode, Barletova
4, ki jo zastopa notarka Erika Braniselj iz
Škofje Loke, Kapucinski trg 8, objavlja
sklep:

Biopack HP, trgovina, proizvodnja in
inženiring, d.o.o., Medvode, Barletova 4,
reg. št. vl. 1/27879/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
22. 4. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabnika sta Pogelšek Leon in Nika,
oba stanujoča Rocenska 20, Ljublja-
na-Šmartno, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.



Stran 3710 / Št. 61-62 / 27. 6. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba družabnika, vsakemu do 1/2.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2003

Srg 02409/2003 Rg-7607
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
S.E.R. Mehanika, servis ladijskih motorjev
d.o.o., Ljubljana, Brajnikova ulica 16, ki jo
zastopa notar Peter Meze iz Vrhnike, Stara
cesta 4A, objavlja sklep:

S.E.R. Mehanika, servis ladijskih mo-
torjev d.o.o., Ljubljana, Brajnikova uli-
ca 16, reg. št. vl. 1/09525/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 2. 4. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbanik je Šarvary Janos, Ljubljana,
Brajnikova 16, z ustanovitvenim kapitalom
11,754.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2003

Srg 03455/2003 Rg-7610
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe K.L.M.,
podjetje za trgovino, posredovanje in sve-
tovanje d.o.o., TZO 12-18, Kočevje, ki jo
zastopa notarka Nina Češarek iz Kočevja,
Trg zbora odposlancev 66, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe K.L.M., d.o.o.,
Kočevje, TZO 12-18, Kočevje, objavlja
sklep:

družba K.L.M., podjetje za trgovino,
posredovanje in svetovanje d.o.o., TZO
12-18, Kočevje, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja z dne
14. 4. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Ozanič Marjan, Šalka vas
31, Kočevje, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese
v celoti na Ozanič Marjana.

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 9. 6. 2003

Srg 02794/2003 Rg-7611
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Konat
d.o.o., gostinstvo in turizem, Pot k čuvajnici
15, Notranje Gorice, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe Konat d.o.o., Pot k ču-
vajnici 15, Notranje Gorice, objavlja sklep:

družba Konat d.o.o., gostinstvo in tu-
rizem, Pot k čuvajnici 15, Notranje Gori-
ce, reg. št. vl. 1/14118/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 26. 4. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Kolarič Anton, Kolarič
Bojan in Kolarič Nada, vsi Pot k čuvajnici
15, Notranje Gorice, z ustanovitvenim kapi-
talom 1,711.000 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 1,711.000 SIT prenese v
celoti na Kolarič Antona, Kolarič Bojana in
Kolarič Nado.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 6. 2003

Srg 03532/2003 Rg-7614
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Input, po-
djetje za računovodstvo in finančni inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 132, ki jo
zastopa odvetnik Rok Koren iz Ljubljane,
Komenskega 12, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Input d.o.o., Tržaška 132,
Ljubljana, objavlja sklep:

družba Input, podjetje za računo-
vodstvo in finančni inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 132, reg. št. vl.
1/17668/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 16. 5.
2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Purkart Valentina, Gor-
jupova ulica 10, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na Purkart Valentino.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 6. 2003

Srg 03249/2003 Rg-7615
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Angor, Po-
slovne in ekonomske storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Dimičeva 16, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe Angor d.o.o., Ljubljana,
Dimičeva 16, objavlja sklep:

družba Angor, Poslovne in ekonomske
storitve, d.o.o., Ljubljana, Dimičeva 16,
reg. št. vl. 1/26472/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
8. 5. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Kuzmanović Goran in
Kuzmanović Milivoje, oba Beblerjev trg 11,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese
v celoti na Kuzmanović Gorana in
Kuzmanović Milivoja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 6. 2003

Srg 03188/2003 Rg-7616
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Turšič &
Turšič, proizvodnja, trgovina, storitve, k.d.,
Ljubljana, Staretova 20, ki jo zastopa od-
vetnik Drago Čučnik iz Ljubljane, Stari trg
2, za prenehanje družbe po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Turšič & Turšič, k.d., Ljubljana, Staretova
20, objavlja sklep:

družba Turšič & Turšič, proizvodnja,
trgovina, storitve, k.d., Ljubljana, Stare-
tova 20, reg. št. vl. 1/29348/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 5. 5. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Turšič Stane in Turšič
Stane ml., oba Staretova 20, Ljubljana, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v ce-
loti na Turšič Staneta in Turšič Staneta ml.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
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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 9. 6. 2003

Srg 03293/2003 Rg-7618
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Trioles,
proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., Bri-
še 21, Izlake, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Trioles, d.o.o., Briše 21, Iz-
lake, objavlja sklep:

družba Trioles, proizvodnja, storitve in
trgovina, d.o.o., Briše 21, Izlake, reg. št.
vl. 1/30873/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 8. 5.
2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Čop Bogdan, Marnova
14, Zagorje ob Savi, Razpotnik Marko, Briše
21, Izlake in Rot Robert, Škocjan 24, Koper,
z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na Čop Bogdana, Razpotnik Marko-
ta in Rot Roberta.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 6. 2003

Srg 03025/2003 Rg-7623
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Snoppek,
pekarstvo, slaščičarstvo in trgovina, d.o.o.,
Kočevska cesta 13, Dolga vas, za preneha-
nje družbe po skrajšanem postopku in iz-
bris iz sodnega registra družbe Snoppek
d.o.o., Kočevska cesta 13, Dolga vas, ob-
javlja sklep:

družba Snoppek, pekarstvo, slašči-
čarstvo in trgovina, d.o.o., Kočevska ce-
sta 13, Dolga vas, reg. št. vl. 1/36630/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 4. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavce.

Ustanovitelja sta Florjančič Mladen, Pra-
pretno pri Hrastniku 48, Hrastnik in Počin-
ka Ljiljana, Ulica mladih borcev 4, Hrastnik,
z ustanovitvenim kapitalom 4,000.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 4,000.000 SIT prenese
v celoti na Florjančič Mladena in Počinka
Ljiljano.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih

družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 6. 2003

NOVA GORICA

Srg 352/2003 Rg-7590
Družba Trading, trgovsko podjetje

d.o.o. Nova Gorica, s sedežem v Novi Go-
rici, Industrijska cesta 5, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, s številko
registrskega vložka 1/3252/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
vitelja družbe z dne 26. 5. 2003.

Ustanovitelj je Bratina Marjo, Ulica Kle-
menta Juga 8, Solkan, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada usta-
novitelju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
novitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

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, sicer bo sodišče po preteku
tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 5. 2003

Srg 356/2003 Rg-7591
Družba Avant RTS, računalniški inže-

niring, trgovina in storitve d.o.o., s sede-
žem v Tolminu, Dijaška ulica 12, vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, s šte-
vilko registrskega vložka 1/3936/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 22. 5. 2003.

Ustanovitelj je Aleš Kofol, Volče 55, Tol-
min, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada usta-
novitelju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
novitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

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, sicer bo sodišče po preteku
tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 5. 2003

Srg 344/2003 Rg-7592
Družba Pekarna domačega kruha

d.o.o. Nova Gorica s sedežem Prvomaj-
ska ulica 44, 5000 Nova Gorica, vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v re-
gistru s št. 1-02895-00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 22. 5. 2003.

Ustanovitelj družbe je Gašparin Milan,
Prvomajska ulica 44, Nova Gorica, ki pre-
vzema obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada usta-
novitelju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
novitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz so-
dnega registra. O ugovoru odloča sodišče,
ki je sprejelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 5. 2003

Srg 379/2003 Rg-7608
Družba Julija, poslovne storitve d.o.o.

Vrtojba, s sedežem v Vrtojbi, Ulica IX.
septembra 176, Šempeter pri Gorici, vpi-
sana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, s
številko registrskega vložka 1/1048/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika družbe z dne 16. 1. 2003.

Ustanoviteljica je Julija Soban, Vrtojba,
Ulica IX. septembra 176, Šempeter pri Go-
rici, ki prevzema obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada usta-
noviteljici.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

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, sicer bo sodišče po preteku
tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 6. 2003

NOVO MESTO

Srg 203/2003 Rg-7593
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe POT, podjetje za projek-
tiranje, tehnologijo in tržne komunikacije
Novo mesto d.o.o., Novo mesto, Cankarje-
va 1, objavlja sklep:

družba POT, podjetje za projektiranje,
tehnologijo in tržne komunikacije Novo
mesto d.o.o., Novo mesto, Cankarjeva 1,
vpisana na reg. vl. št. 1-928/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 13. 3. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Arha, projektivni biro
d.o.o., Črnomelj, Ulica na utrdbah 18, z
ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 1,500.000 SIT
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in ostalo premoženje družbe v celoti prenese
na Arha, projektivni biro d.o.o.

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 26. 5. 2003

Srg 222/2003 Rg-7595
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe ETP-Eurotransport Pool,
družba za transport, trgovino in storitve, Me-
tlika, d.o.o., Metlika, Črnomaljska cesta 1,
objavlja sklep:

družba ETP-Eurotransport Pool,
družba za transport, trgovino in storitve,
Metlika, d.o.o., Metlika, Črnomaljska ce-
sta 1, vpisana na reg. vl. št. 1-4223/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 31. 3. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Zoran Igrec in Vedran
Igrec, oba Gornji Bukovac 46, Zagreb, Re-
publika Hrvaška, z ustanovitvenim kapita-
lom 2,100.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
2,100.000 SIT in ostalo premoženje družbe
v celoti prenese na Zorana in Vedrana Igre-
ca, vsakemu do 1/2.

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 28. 5. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Št. 3037/2531 Ob-96926
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljublja-

na, Trg republike 2, davčna številka:
91132550, preklicuje žig pod zaporedno
številko 215. Žig je pravokotne oblike, di-
menzije 28 mm × 7 mm (širina × višina), z
logotipom v obliki stilizirane črke LB v kro-
gu ter napisom: 215 ljubljanska banka No-
va Ljubljanska banka d.d., Ljubljana.
Ob-96926

Priglasitveni list

Bauman Ivana, Parecag 16, Sečovlje -
Sicciole, priglasitveni list, opravilna št.
40-0336/94, izdan dne 1. 6. 1994.
gnr-122579

Benčina Anton, Col 88/a, Col, odločbo
o obrtnem dovoljenju, št.
0006076/1207/00-11/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnm-122609

Brumen Milan, Maistrova 16, Ptuj, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
045777/0991/00-52/1995. gnn-122583

Gomboc Dean, Prušnikova 16, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št.
064-7450/2002. gnf-122216

Jakomin Marina s.p., Pristaniška 7, Ko-
per - Capodistria, priglasitveni list, opravilna
št. 17/II/3-177/94, izdan dne 28. 9. 1994.
gnh-122214

Jecl Adam s.p., Šentrupert 93/c, Šen-
trupert, priglasitveni list, opravilna št.
20-0379/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnk-122211

Limon Xhekiqi s.p., Gostilna Limon, No-
va vas 70, Nova Vas, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. 051158/0939/01-14/1999,
izdana dne 23. 11. 1999. gnp-122581

Mencinger Boris, Zapuže 2/a, Begunje
na Gorenjskem, priglasitveni list, opravilna
št. 44-1705/95, izdan dne 7. 12. 1995.
gnq-122580

Mikluž Rudi, Volčja Draga 28, Volčja
Draga, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
004494/3360/00-47/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnp-122431

Piciga Boris, Dekani 146, Dekani, pri-
glasitveni list, opravilna št. 17/II/3-337/94,
izdan dne 16. 6. 1994. gno-122582

Pugliese Aleksandra, Ul. B. Magajne 7,
Izola - Isola, priglasitveni list, opravilna št.
28-3326/01, izdan dne 14. 5. 2001.
gnx-122323

Uzar Boštjan s.p., Trg svobode 31/a,
Tržič, priglasitveni list, opravilna št.
58-0306/94. gno-122432

Vajngerl Jožica s.p., Ruška 97, Maribor,
obrtno dovoljenje, št. 90366, izdano dne
28. 12. 1994. gne-122542

Zakrajšek Janez s.p., Mirana Jarca 19,
Novo mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/1097-94, izdan dne 29. 9. 1994.
gnu-122351

Potne listine

Bečirspahić Ermin, Gašperšičeva ulica
6, Ljubljana, potni list, št. P00022431.
gni-122363

Begić Zuhdija, XXX. divizije 15/b, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
139316. gnv-122279

Belšak Primož, Gubčeva 7, Slovenj Gra-
dec, potni list, št. P00265606. gnw-122349

Ciperle Jože, Dvorje 96, Cerklje na Go-
renjskem, potni list, št. P00779657.
gni-122263

Dobeic Edvin, Stiška ulica 1, Ljubljana,
potni list, št. P00157576, izdala UE Ljublja-
na. gnv-122450

Drole Ivo, Vir pri Stični 46, Ivančna Gori-
ca, potni list, št. P00542492, izdala UE
Grosuplje. gnd-122493

Fabjan Leonora, Šolska 70, Nova Go-
rica, potni list, št. P000390576.
gnd-122268

Fabjan Leonora, Šolska 70, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. AI
000053909. gnf-122266

Gračner Matjaž, Golobinjek pri Planini
14/a, Planina pri Sevnici, potni list, št.
P00790269, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnk-122336

Hlade Boris, Zgornjica Selnica 4/a, Sel-
nica ob Dravi, potni list, št. P00267745,
izdala UE Ruše. gni-122663

Hrvatin Kristina, Koštabona 4/d, Šmar-
je, maloobmejno prepustnico, št. AI 3837,
izdala UE Koper. gne-122642

Jaklič Andrej, Tominčeva 54, Kranj, pot-
ni list, št. P00313442, izdala UE Kranj.
gnp-122531

Jaklič Blaž, Zasavska cesta 74, Kranj,
potni list, št. P00313403, izdala UE Kranj.
gnl-122535

Jaklič Darja, Zasavska cesta 74, Kranj,
potni list, št. P00313407, izdala UE Kranj.
gnm-122534

Jaklič Sara, Zasavska cesta 74, Kranj,
potni list, št. P00313441, izdala UE Kranj.
gnn-122533

Kalabić Nafa, Ig 157, Ljubljana, potni
list, št. P00428968, izdala UE Ljubljana.
gnp-122481

Lipold Damijana, Ledine 101/a, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
65743. gne-122292

Lorber Gregor, Slamnikarska 8, Men-
geš, potni list, št. P00187277. gnw-122249

Madjar Robert, Brezovci 31, Puconci,
maloobmejno prepustnico, št. AG 16712,
izdala UE Murska Sobota. gnt-122627

Makuc Jože, Glavni trg 2, Cerkno, potni
list, št. P00165564. gnb-122270

Mežek Darko, Kovor, Pod skalco 10, Tr-
žič, potni list, št. P00059618. gns-122503

Pohlen Edvin, Kolomban 51/a, Ankaran
- Ankarano, maloobmejno prepustnico, št.
AI 84321, izdala UE Koper. gnv-122500

Popović Vladimir, Hermana Potočnika
35, Ljubljana, potni list, št. P00490118.
gnb-122670

Rogelj Tomaž, Kokorica, Grosova 9,
Kranj, potni list, št. P00078079.
gnh-122464

Slapnik Yebuah Leticia Akuokor, Jedin-
ščica 50, Novo mesto, potni list, št.
P00093582. gng-122640

Spruk Jernej, Gozd 4, Stahovica, potni
list, št. P00987811. gnj-122437

Šćulac Anja, Dekani 97, Dekani, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 141408, izdala
UE Koper. gnu-122426

Tekauc Gojzdnik Jasna, Gotovlje 138/e,
Žalec, potni list, št. P00990858, izdala UE
Žalec. gnw-122399

Tomić Ivan, L. Hrovata 10, Kranj, potni
list, št. P00573185, izdala UE Kranj.
gnl-122335

Ujlaki Robert, Vrečarjeva 5, Škofljica,
potni list, št. P00536133. gnw-122324

Vidović Cvijetin, Jakčeva 2, Ljubljana,
potni list, št. P00877827. gnw-122374

Voglar Anica, Prelog, Prečna pot 3, Dom-
žale, potni list, št. P00795653. gnx-122223
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Zelnik Igor, Predoslje 90/a, Kranj, potni
list, št. P00830997, izdala UE Kranj.
gnh-122389

Osebne izkaznice

Abdijanović Šimica, Vojkova ulica 4, Po-
stojna, osebno izkaznico, št. 643605.
gnz-122496

Abram Franc, Trg F. Kozarja 14/a, Hra-
stnik, osebno izkaznico, št. 845478.
gnq-122505

Aljukić Irena, Kopališka 9, Vrhnika, ose-
bno izkaznico, št. 000853071. gnr-122304

Artinfer Štefanija, Bezjakova 113, Lim-
buš, osebno izkaznico, št. 000595459.
gnq-122655

Ašanin Milomir, Pod kostanji 12, Celje,
osebno izkaznico, št. 266489.
gnd-122643

Ažman Marjan, Letuš 70, Šmartno ob
Paki, osebno izkaznico, št. 001612697.
gny-122647

Bajec Mojca, Col 3, Col, osebno izkaz-
nico, št. 1482005. gnp-122656

Belej Staš, Stopče 37, Grobelno, ose-
bno izkaznico, št. 000860501.
gng-122240

Beljan David, Zagrajškova 13, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1313546.
gns-122553

Benčič Lijana, Senožeče 104, Senože-
če, osebno izkaznico, št. 483727.
gnd-122393

Beriša Mirsada, Levčeva ulica 10/a, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 983234.
gnn-122558

Berlak Ivan, Vitomarci 34, Vitomarci,
osebno izkaznico, št. 1611818.
gnv-122525

Bevk Metod, Reteče 7/a, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 770045.
gnc-122469

Bevk Rudolf, Reteče 7/a, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 45944. gnd-122468

Biškup Olga, Adamičeva ulica 11, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 780757.
gnr-122479

Bizjak Dejan, Erzelj 31, Vipava, osebno
izkaznico, št. 1204433. gnb-122495

Blatnik Marjan, Trata 7/13, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 000171486.
gnu-122526

Bračič Angela, Ul. Pohorskega odreda
1, Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
001335681. gny-122372

Bračič Janko, Ul. Pohorskega odreda 1,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
001335685. gnu-122376

Brečko Silva, Lahov graben 10, Jurkloš-
ter, osebno izkaznico, št. 000720772.
gng-122290

Brenholc Rozalija, Čagona 19, Cerkve-
njak, osebno izkaznico, št. 713315.
gnb-122295

Brežan Pavla, Klavže 5, Most na Soči,
osebno izkaznico, št. 1116983.
gnp-122506

Broder Pavla, Pečarovci 25, Mačkovci,
osebno izkaznico, št. 000659268.
gny-122672

Cankar Ana, Kunaverjeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000750496.
gnv-122325

Canzutti Barbara, Trubarjeva ulica 11/b,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
1246041. gng-122365

Canzutti Darijo, Trubarjeva ulica 11/b,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
1246029. gnd-122368

Canzutti Monika, Trubarjeva ulica 11/b,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
1246063. gne-122367

Cimerman Branka, Strossmayerjeva 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001359714.
gnc-122419

Cmager Matilda, Meljski hrib 20, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 001485094.
gnj-122312

Cvetković Nenad, Ul. 1. maja 9, Dobo-
va, osebno izkaznico, št. 1117351.
gnc-122394

Čater Milan, Zadobrova 100, Škofja vas,
osebno izkaznico, št. 555071. gno-122382

Črnič Jure, Kot 11, Bovec, osebno iz-
kaznico, št. 917786. gnd-122343

Črnjavič Marjan, Roška ulica 23, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1527130.
gnu-122251

Ćosić Zoran, Viška cesta 69, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 675037. gnh-122489

Debevc Ana, Ul. bratov Učakar 82, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 001312837.
gng-122715

Derić Obren, Dražgoška 7, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 000625718.
gns-122403

Dobeic Edvin, Stiška ulica 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000537220.
gnu-122451

Dolšak Franc, Sp. Sečovo 76/a, Roga-
ška Slatina, osebno izkaznico, št.
000599380. gnv-122300

Dončić Časlav, Jakčeva 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 780562.
gno-122182

Dordević Erika, Podlubnik 126, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000984019.
gnd-122622

Drčar Toni, Zbelovo 19, Loče pri Poljča-
nah, osebno izkaznico, št. 000415317.
gnw-122224

Emeršič Jožef, Rakičan, Jezera 51, Mur-
ska Sobota, osebno izkaznico, št. 493939.
gnf-122516

Erminio Maša, Gabrje pod Limbarsko
Goro 1, Domžale, osebno izkaznico, št.
001235236. gnw-122524

Eržen Slavica, Huje 12, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000139827. gnk-122636

Fabjan Leonora, Šolska 70, Nova Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 1173012.
gng-122265

Farič Andrej, Vaneča 41, Puconci, ose-
bno izkaznico, št. 1505872. gns-122628

Flegar Anica, Razvanje, Vinogradniška
pot 12, Maribor, osebno izkaznico, št.
1414574. gnj-122362

Flegar Lea, Razvanje, Vinogradniška pot
12, Maribor, osebno izkaznico, št. 858039.
gnk-122361

Fornazarič Ljudmila, Jakčeva 22, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 158517.
gnj-122212

Franko Andreja, Puconci 252, Puconci,
osebno izkaznico, št. 1239198. gnc-122369

Furlan Maja, Prušnikova ulica 70, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 001604596.
gnk-122686

Gačnik Aljaž, Novo naselje 9, Bistrica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001166693.
gny-122422

Gal Anita, Mirna ulica 6, Črenšovci, ose-
bno izkaznico, št. 000011472.
gnd-122243

Galič Maja, Lisičjekova 6, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 000252250.
gnr-122229

Galun Vid, Murkova 2, Ptuj, osebno iz-
kaznico, št. 992885. gnz-122396

Gelb Marčeda, Ul. Slavka Rožanca 11,
Krško, osebno izkaznico, št. 001306925.
gnt-122652

Globokar Mateja, Adamičeva 42, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 759710.
gnj-122512

Godek Jože, Golvec 16, Trbovlje, ose-
bno izkaznico, št. 000223140.
gnu-122676

Gojić Radojka, Cesta v Staro vas 1, Po-
stojna, osebno izkaznico, št. 443510.
gny-122522

Golič Desanka, Ulica talcev 32, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 000391113.
gnj-122487

Gradišnik Dejan Primož, Puhova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1600870.
gny-122447

Gregl Marija, Celofigova 5, Kamnik, ose-
bno izkaznico, št. 000164155. gni-122638

Gruden Mojca, Pavšičeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 195898.
gng-122540

Grušovnik Kristina Marija, Janževa gora
70, Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
000762081. gnu-122651

Gržina Valentina Ana, Dolnji Zemon
86/b, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št.
1246965. gnf-122291

Gržina Živa Tajda, Dolnji Zemon 86/b,
Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št.
1246984. gnh-122289

Henigman Ignacij, Gumnišče 3/b, Ško-
fljica, osebno izkaznico, št. 000611658.
gnz-122246

Hlad Aleš, Ocvirkova 71, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 329610. gnv-122375

Hlupić Vjekoslav, Nanoška 19, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 454630.
gnc-122444

Hočevar Borut, Bolgarska 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1237572.
gns-122328

Horvat Barbara, Radenski vrh 17/a, Ra-
denci, osebno izkaznico, št. 185884.
gnt-122277

Hudnik Anton, Cesta 7. maja 11, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 363147. gnb-122720

Ilić Novak, 14. divizije 50, Rogaška Sla-
tina, osebno izkaznico, št. 000698023.
gnt-122256

Ilić Novak, 14. divizije 50, Rogaška Sla-
tina, osebno izkaznico, št. 000698023.
gnn-122258

Jager Joži, Pletovarje 8, Dramlje, ose-
bno izkaznico, št. 199210. gnr-122354

Jančar Stanko, Ob sudencu 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 247530.
gne-122667

Ječnik Zdravko, Zikova 8, Kamnik, ose-
bno izkaznico, št. 000184272. gnp-122331
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Jovičević Predrag, Pot v dolino 2, Ljub-
ljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
1090868. gnl-122610

Jurinec Igor, Dvorakova 10, Maribor,
osebno izkaznico, št. 000612394.
gnk-122236

Jurkošek Karel, Mala Breza 30, Šentru-
pert, osebno izkaznico, št. 1122423.
gnp-122406

Jurković Marinko, Poštna 5, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 97558. gnx-122473

Juvan Alojz, Vregova 4, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 584026. gnv-122625

Kalabić Nafa, Ig 157, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000208199. gno-122482

Kladnik Marija, Zikova 7, Kamnik, ose-
bno izkaznico, št. 001226271. gnz-122221

Kladnik Tomaž, Gorenja vas 14/a, Pod-
kum, osebno izkaznico, št. 001539225.
gnl-122260

Klander Katja, Preglov trg 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 243064. gnz-122546

Knific Darja, Prebačevo 52/a, Kranj,
osebno izkaznico, št. 001662186.
gns-122653

Knific Matej, Prebačevo 52/a, Kranj,
osebno izkaznico, št. 001342956.
gnr-122654

Kocjanc David, Srednja vas 124, Sred-
nja vas v Bohinju, osebno izkaznico, št.
169090. gnl-122510

Koletnik Marija, Peršikova 12, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
001311907. gnl-122635

Korošec Branka, Cesta Ceneta Štuparja
3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 391108.
gnl-122485

Kos Belej Sabina, Stopče 37, Grobel-
no, osebno izkaznico, št. 000858559.
gni-122238

Kos Ivan, Zimica 87, Zgornja Korena,
osebno izkaznico, št. 000903745.
gnm-122284

Koser Erazem, Moravče pri Gabrovki
109/a, Gabrovka, osebno izkaznico, št.
000817905. gne-122442

Košir Melita, Rudarska 2, Kisovec, ose-
bno izkaznico, št. 000836285.
gng-122490

Kotnik Branko, Gozdarska cesta 42,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
1246516. gnn-122283

Koželj Anton, Ljubljanska cesta 26, Šen-
tjur, osebno izkaznico, št. 001064469.
gnv-122650

Krajnc Gloria, Cesta na Svetino 43, La-
ško, osebno izkaznico, št. 000680625.
gnk-122486

Krevzelj Valerija, Ob Suhi 19, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 168963.
gnz-122275

Križman Marija, Šolska 8, Portorož - Por-
torose, osebno izkaznico, št. 608134.
gnz-122346

Kržišnik Iztok, Poljščica 9, Podnart, ose-
bno izkaznico, št. 001181951. gnt-122302

Kunšek Metod, Marijina vas 24, Jurkloš-
ter, osebno izkaznico, št. 000254770.
gnd-122293

Lapornik Frančiška, Reka 34, Laško,
osebno izkaznico, št. 000063669.
gnf-122641

Lenart Jernej, Stari trg 51, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 1330899.
gnl-122285

Lesar Kaja, Mali vrh pri Šmarju 36,
Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št.
1394221. gnp-122181

Lihtenvalner Veronika, Pražakova ulica
18, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
373472. gns-122603

Logaj Drago, Ravne 8, Izlake, osebno
izkaznico, št. 8333005. gnm-122409

Lončarič Uroš, Zg. Obrež 21, Artiče,
osebno izkaznico, št. 000952059.
gnd-122272

Lunar Mojca, Ješetova ulica 1, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 1320774.
gnq-122380

Majal Alojzija, Kidričeva ulica 5, Ruše,
osebno izkaznico, št. 1479575.
gnr-122254

Malić Anamarija, Naselje B. Kidriča 3,
Metlika, osebno izkaznico, št. 1124453.
gnv-122250

Manfreda Lidija, Bazoviška 5, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 530603.
gnx-122348

Maroh Klaudija, Lancova vas 90/a, Vi-
dem pri Ptuju, osebno izkaznico, št.
291525. gnj-122262

Marot Manja, Olešče 37, Laško, ose-
bno izkaznico, št. 001645750.
gny-122297

Mihelič Milica, Mirje 1, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 36247. gnz-122196

Miklavec Jože, Cesta v Staro vas 1, Po-
stojna, osebno izkaznico, št. 000664608.
gnc-122619

Mlakar Doroteja, Prihova 11/a, Oplotni-
ca, osebno izkaznico, št. 001311181.
gnd-122397

Mlakar Marija, Prihova 11/a, Oplotnica,
osebno izkaznico, št. 001489807.
gnx-122398

Modrijan Milka, Kolodvorska cesta 9,
Postojna, osebno izkaznico, št. 1426946.
gnb-122620

Mohorič Jernej, Dragočajna 15, Smle-
dnik, osebno izkaznico, št. 177567.
gng-122440

Možina Kristjan, Frankovo naselje 43,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 884008.
gnh-122314

Munda Marija, Vodranci 34, Kog, ose-
bno izkaznico, št. 988860. gnn-122508

Nemet Dragan, Jenkova 19, Velenje,
osebno izkaznico, št. 000123119.
gnc-122644

Nered Aleš, Sp. Rudnik, Cesta I/17b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1105077.
gns-122228

Ojsteršek Maja, Gerečja vas 56/a, Haj-
dina, osebno izkaznico, št. 1196972.
gnn-122287

Oražem Rija, Grič, Cesta V/2, Ribnica,
osebno izkaznico, št. 1476473.
gnl-122685

Paller Peter, Gregorčičeva ulica 18, Len-
dava - Lendva, osebno izkaznico, št.
001506785. gnf-122366

Pangerc Feliks, Cebejeva 36, Ajdovšči-
na, osebno izkaznico, št. 261706.
gnd-122618

Pavelšek Gabrijel, Planinska vas 13, Tr-
bovlje, osebno izkaznico, št. 287554.
gne-122342

Pekovec Jože, Studor v Bohinju 18/a,
Srednja vas v Bohinju, osebno izkaznico,
št. 563957. gnr-122629

Perko Andrej, Zg. Rečica 29, Rečica ob
Savinji, osebno izkaznico, št. 000857872.
gno-122232

Pešec Franc, Ul. Toneta Seliškarja 8,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 000581142.
gnx-122648

Petkovšek Marija, Trg Sv. Jerneja 2, Ko-
čevje, osebno izkaznico, št. 000550588.
gnw-122274

Pirc Anica, Gasilska 18, Škofljica, ose-
bno izkaznico, št. 1603614. gnp-122456

Pirc Pavle, Ul. Jožeta Kopitarja 50, Brez-
ovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
000353084. gni-122563

Pištan Romina, Pohorska cesta 21, Ho-
če, osebno izkaznico, št. 000956476.
gng-122340

Plohl Boris, Kraigherjeva ulica 30, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1285500.
gnm-122634

Podgornik Robert, Ledine 101/a, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 626079.
gni-122288

Pohlen Edvin, Kolomban 51/a, Ankaran
- Ankarano, osebno izkaznico, št. 1365116.
gnx-122498

Polutnik Milena, Celjska cesta 27, Voj-
nik, osebno izkaznico, št. 001031011.
gni-122613

Popović Vladimir, Hermana Potočnika
35, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1210450. gnz-122671

Pospiš Stanislava, Ljubljanska cesta 18,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 785924. gnw-122449

Potokar Katarina, Velika Dobrava 13,
Višnja Gora, osebno izkaznico, št.
1555297. gnw-122549

Praprotnik Marjan, Goriška cesta 53, Ve-
lenje, osebno izkaznico, št. 903962.
gnt-122252

Prebil Dušan, Pugljeva 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000219816.
gnp-122231

Prevolšek Vinko, Maistrova 1, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 662930.
gnh-122264

Prezelj Matej, Cankarjeva ulica 56, No-
va Gorica, osebno izkaznico, št. 1128547.
gnh-122364

Pucer Tamara, Lepovše 22, Ribnica,
osebno izkaznico, št. 001359221.
gnb-122445

Radiković Eugen, Čentiba 51/a, Lenda-
va - Lendva, osebno izkaznico, št.
000156122. gnc-122519

Ramšak Andreja, Raičeva 135, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 920684.
gnq-122355

Ranačan Nuša, Šolska ulica 4, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št.
000208619. gno-122557

Rashid Jana, Borštnikova 108, Maribor,
osebno izkaznico, št. 001370045.
gnr-122529

Rebernak Zlatko, Melanjski Vrh 5, Ra-
denci, osebno izkaznico, št. 336534.
gng-122515

Rejc Cilka, Žagarjeva 9, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 758770. gnq-122280

Režek Janez, Ane Ziherlove 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 612160. gne-122317

Rode Franc Marjan, Zoisova ul. 34,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000012228.
gns-122378
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Rozalija Veselič, Mozelj 15, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 000579195.
gnu-122276

Sedevčič Janez Vanjo, Ob Blažovnici 14,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 000896639.
gnt-122527

Segeri Vesna, Kocljeva ulica 7, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 252386.
gnq-122630

Segulin Mitja, Slope 26, Kozina, ose-
bno izkaznico, št. 001428968.
gnm-122334

Seifried Karel, Goriška ulica 15, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 000662746.
gnk-122511

Simončič Urban, Luize Pesjakove 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1184296.
gnh-122664

Simonišek Alojz, Krška vas 28, Krška
vas, osebno izkaznico, št. 000576872.
gnk-122386

Sinjur Ljudmila, Ulica Cankarjeve briga-
de 27, Ivančna Gorica, osebno izkaznico,
št. 999010. gnu-122605

Sirotić Vladimir, Krkavče 16, Šmarje,
osebno izkaznico, št. 307873.
gnh-122639

Skledar Nina, Kardeljev trg 10, Velenje,
osebno izkaznico, št. 001329759.
gnc-122244

Skok Gorazd, Trg 15. aprila 7, Divača,
osebno izkaznico, št. 001466257.
gnb-122645

Skok Zdenko, Limbuška graba 30, Lim-
buš, osebno izkaznico, št. 001110915.
gnr-122329

Slivar Vilma, Rojčeva 20, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 427177. gne-122492

Smakaj Mohamed, Trubarjeva 5, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 001345166.
gns-122253

Smolič Janez, Dobrava 22, Dobrnič,
osebno izkaznico, št. 86879. gnm-122459

Sobočan Boštjan, Mostje 100, Lendava
- Lendva, osebno izkaznico, št.
000673712. gnf-122541

Sonc Antonija, Tominškova 46, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1089174.
gnk-122661

Sorec Mitja, Reška cesta 3, Prebold,
osebno izkaznico, št. 001279917.
gnw-122499

Srečnik Marko, Preska 20, Tržič, ose-
bno izkaznico, št. 111745. gnp-122556

Sternad Ivanka, Gradišče 37, Ožbalt,
osebno izkaznico, št. 001226277.
gnu-122551

Stražišar Danijela Uršula, Miheličeva 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 34960.
gnx-122673

Strgar Danijel, Grajska cesta 18, Kanal,
osebno izkaznico, št. 283140.
gno-122507

Sušnik Matjaž, Male Braslovče 2, Bra-
slovče, osebno izkaznico, št. 001196984.
gnb-122395

Škvorc Helena, Velika Nedelja 25, Veli-
ka Nedelja, osebno izkaznico, št. 77423.
gnb-122345

Šlebir Suzana, Kajuhova pot 3, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 942803.
gnn-122633

Šmalc Melanija, Mestni trg 18, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 158166.
gnq-122680

Špiganovič Sonja, Moše Pijade 11, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 000595282.
gnh-122539

Špringer Anton, Medlog 5, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 001075665.
gnu-122301

Štaudohar Nina, Brezovica 8, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 001436710.
gnf-122566

Štimec Aleš, Bohoričeva ul. 33, Breži-
ce, osebno izkaznico, št. 000471819.
gni-122538

Štros Aljoša, Trg Borisa Kidričeva 5, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 001049821.
gnm-122309

Švajger Andrej, Ul. Zofke Kukovič 1, Mi-
klavž na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 001571151. gnu-122226

Tatič Jelina, Gosposvetska 26, Maribor,
osebno izkaznico, št. 000198046.
gnm-122384

Tekauc Gojzdnik Jasna, Gotovlje 138/e,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001304391.
gnu-122401

Tešanović Dušan, Beblerjev trg 11, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 000723572.
gni-122213

Tominšek Fedor, Pustovrhova 21, Ljub-
ljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
347675. gnc-122219

Trifunović Robert, Bleuno 77, Podvelka,
osebno izkaznico, št. 678920. gnl-122385

Trobas Brigita, Župančičeva 3, Maribor,
osebno izkaznico, št. 000106935.
gnb-122545

Trobas Tjaša, Župančičeva 3, Maribor,
osebno izkaznico, št. 001642269.
gnc-122544

Tršar Hana, Pot v Močilnik 2, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 001280935.
gnx-122548

Unčanin Petar, Žagarjeva 9, Tolmin, ose-
bno izkaznico, št. 7261. gnp-122281

Urbanija Jakob, Gorica 7, Domžale, ose-
bno izkaznico, št. 734481. gns-122678

Uršič Matija, Meline 9, Spodnja Idrija,
osebno izkaznico, št. 000310589.
gnq-122305

Varl Mertelj Vanja, Cesta v Zg. Log 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001426164. gnj-122462

Velikonja Urška, Brilejeva ulica 9, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 41616.
gno-122207

Vodišek Patricija, Loška gora 5, Zreče,
osebno izkaznico, št. 000350943.
gne-122567

Vrtačnik Tina, Preglov trg 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000403366.
gnm-122359

Vukadin Patricija, Goče 87, Vipava, ose-
bno izkaznico, št. 323918. gnc-122269

Wachter Aleš, Prisojna pot 5, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 819937.
gne-122517

Wenzel Boža, Štravhovih 51, Maribor,
osebno izkaznico, št. 000284864.
gnq-122530

Zatler Vincenc, Tolsti vrh 89, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 785703.
gnk-122261

Završnik Silvo, Šiška 6, Preddvor, ose-
bno izkaznico, št. 000812448. gnt-122377

Zlodej Sebastian, Gregorčičeva 12, Tol-
min, osebno izkaznico, št. 9941. gnk-122286

Zupančič Nik, Mislejeva ulica 3, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 382753.
gnb-122695

Žebula Janko, Podgorci 77, Podgorci,
osebno izkaznico, št. 643374.
gnb-122520

Žerjav Eva, Hribarjeva ulica 36, Men-
geš, osebno izkaznico, št. 951465.
gnh-122439

Žigon Igor, Črniče 3, Črniče, osebno
izkaznico, št. 1497609. gnc-122344

Žitko Martin, Na Gmajno 18, Miklavž na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
000963848. gnq-122555

Živič Ivan, Krakovski nasip 10, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 623129.
gnf-122491

Žnidar Janez, Dolga gora 21, Ponikva,
osebno izkaznico, št. 000151136.
gnp-122631

Žnidar Žan, Dolga gora 21, Ponikva,
osebno izkaznico, št. 001301210.
gno-122632

Žolnir Nastja, Adamičeva 47, Maribor,
osebno izkaznico, št. 000847611.
gnz-122371

Vozniška dovoljenja

Aljančič Alenčica, Sp. Pirniče 24/g,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1775605, reg. št. 000027883, izdala
UE Ljubljana. gnx-122248

Arčnik Konrad, Celjska cesta 15, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. 302. gng-122415

Bačar Polonca, Vilharjeva 31, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
197007, reg. št. 1389, izdala UE Ajdovšči-
na. gnx-122523

Bajec Mojca, Col 3, Col, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 1395690, reg. št.
16612, izdala UE Ajdovščina. gno-122657

Bauer Aleksandra, Ihan, Pokopališka ce-
sta 6, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 700404, reg. št. 12011, izdala
UE Domžale. gns-122178

Bečka Andrej, Knobleharjeva ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1549832, reg. št. 247237, izdala UE
Ljubljana. gnn-122483

Belec Andrej, Ploderšnica 7, Jakobski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001539063, reg. št. 13592, izdala UE Pe-
snica. m-727

Benčič Simon, Razgled 31, Piran - Pira-
no, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
37784, reg. št. 11611. gnh-122589

Bevk Metod, Reteče 7/a, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
28382, izdala UE Škofja Loka.
gnb-122470

Biškup Olga, Adamičeva ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1717272, reg. št. 156730, izdala UE Ljub-
ljana. gns-122478

Blejec Igor, Polje, Cesta XXX/10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932398, reg. št. 000104237, izdala UE
Ljubljana. gns-122357

Boltes Marjan, Gaberje, K studencu 12,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
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BFGH, reg. št. 26155, izdala UE Novo me-
sto. gnc-122194

Botonjič Edina, Naselje Srečka Kosove-
la 22, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1352880. gne-122392

Brodar Rok, TNS 7/a, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1287537, izda-
la UE Litija. gnx-122723

Cizar Biserka, Brodarjev trg 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
888986, reg. št. 24544, izdala UE Ljublja-
na. gne-122692

Conzutti Barbara, Trubarjeva 11/b, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 35887, izdala UE Nova Gorica.
gnq-122205

Conzutti Darijo, Trubarjeva 11/b, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 28526, izdala UE Nova Gorica.
gnb-122299

Černe Marija, Ploščad dr. Tineta Zajca
12, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000850794, reg. št. 116411, izdala
UE Domžale. gnn-122208

Černec Martin, Nušičeva 10, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 783450,
reg. št. 641. gnu-122626

Černelč Rok, Dobrna 34/f, Dobrna, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001282420. gnk-122615

Ćosić Zoran, Viška cesta 69, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050037, reg. št. 208353, izdala UE Ljub-
ljana. gni-122488

Dabižljević Milenko, Ul. Nika Šturma 4,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18636, izdala UE Sežana. gng-122190

Dimitrov Petar, Krčevina pri Vurbergu
104, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGHI,
št. S 1771341, reg. št. 45640, izdala UE
Ptuj. gnj-122591

Djokić Dimitrij, Mestni trg 7, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
29574, izdala UE Škofja Loka. gns-122353

Erdelji Đuro, Ravenska cesta 28/b, Bel-
tinci, vozniško dovoljenje, št. 23776.
gnj-122412

Eržen Jure, Podreča 59/a, Mavčiče, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1673032,
reg. št. 57658, izdala UE Kranj. gnd-122418

Fabjan Leonora, Šolska 79, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15331. gne-122192

Fatur Rok, Divjakova 5, Miklavž na Drav-
skem polju, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 001570461, reg. št. 1156556, izdala
UE Maribor. gnk-122536

Ficko Mitja, Sp. Kamenščak 10, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1018199, reg. št. 10720, izdala UE Ljuto-
mer. gnz-122296

Franken Gregor, Rožna dolina, Cesta
VII/6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1565028, reg. št. 000163751,
izdala UE Ljubljana. gnr-122358

Ftičar Aleš, Mlinska ulica 24, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12342, izdala UE Lendava. gnc-122494

Furlan Maja, Prušnikova ulica 70, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165551, reg. št. 000218368, izdala UE
Ljubljana. gnn-122683

Gartner Gregor, Zg. Luša 25, Selca, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 21908, iz-
dala UE Škofja Loka. gnt-122552

Gmajnič Jožef, CKO 7, Senovo, vozni-
ško dovoljenje, kat. AGH, reg. št. 10387.
gnm-122259

Gorinšek Majda, Marjeta 7, Marjeta na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 164537, reg. št. 70525, izdala
UE Maribor. gnj-122537

Goršič Anton Marjan, Zatišje 5, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1515587, reg. št. 4097. gnf-122666

Gracar Rafael, Gorazdova pot 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1707328, reg. št. 35403, izdala UE Ljub-
ljana. gny-122347

Gradišar Vida, Dobrava 61, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 18407,
izdala UE Novo mesto. gnh-122414

Gradišnik Dejan Primož, Puhova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1761324, reg. št. 215964, izdala UE
Ljubljana. gnz-122446

Grlj Vinko, Smrje 10, Prem, vozniško do-
voljenje, kat. ABCDEFGH, št. S 1123124,
reg. št. 448. gnv-122350

Henigman Ignacij, Gumnišče 3/b, Ško-
fljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065081, reg. št. 000049486, izdala UE
Ljubljana. gny-122247

Hidek Marko, Veliki Slatnik 25/a, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 226-03/232/2003, izdala UE Novo me-
sto. gny-122472

Horzelenberg Matej, Jačka 11, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7850,
izdala UE Logatec. gnw-122649

Hribernik Vilhelm, Dolenci 27, Šalovci,
vozniško dovoljenje, št. 13789.
gnz-122596

Hrobat Robert, Idrijska cesta 31, Ajdov-
ščina, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BCGH, št. S 1843254, reg. št.
11563, izdala UE Ajdovščina. gnj-122420

Hudnik Anton, Cesta 7. maja 11, Dobro-
va, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1795652, reg. št. 30127, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-122719

Iglič Jože, Smrjene 96, Škofljica, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1762351, reg. št. 000062983, izdala UE
Ljubljana. gnd-122718

Iskrač Stanko, Podlešje 15, Kalobje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 2954/28,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnm-122234

Jarc Peter, Spodnji boč 33, Selnica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 422650, reg. št. 3559, izdala UE Ruše.
m-720

Ječnik Zdravko, Zikova 8, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
23083, izdala UE Kamnik. gno-122332

Jereb Jurij, Brsc 8, Zgornja Besnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1537826, reg. št. 1152, izdala UE Kranj.
gnx-122423

Jeretina Brigita, Šentvid pri Lukovici 48,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001437196, reg. št. 35758, izdala
UE Domžale. gno-122457

Jurman Nives, Cesta na Plužnje 31, Cer-
kno, vozniško dovoljenje, št. S 001063059,
reg. št. 10687. gnn-122308

Juršinič Darjan, Ul. 21. oktober 19/b,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 5420, izdala UE Črnomelj.
gnt-122502

Jus Branko, Apače 166, Lovrenc na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1377679, reg. št. 23988,
izdala UE Ptuj. gnw-122424

Juvan Alojz, Vregova ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABEFGH, št. S
1342324, reg. št. 29164, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-122550

Kajič Danijel, Ceste 6/a, Rogaška Slati-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg.
št. 16271, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnz-122271

Kalabić Nafa, Ig 157, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1366547,
reg. št. 000197099, izdala UE Ljubljana.
gnq-122480

Karpač Andrej, Podpeca 29, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16939, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gnc-122319

Kerić Kemal, C. Tavčarja 12, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001101734, reg. št. 691996, izdala UE Je-
senice. gnn-122458

Klemenčič Rafael, Daber 5, Slap ob Idrij-
ci, vozniško dovoljenje, št. S000935392.
gnw-122599

Kljajić Andraž, Begunje 160, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1713059, reg. št. 26899.
gnh-122189

Knuplež Gregor, Ormoška 11/a, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1466835, reg. št. 12794, izdala UE Ljuto-
mer. gne-122592

Kocijan Tomaž, Ulica talcev 5, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1217894. gne-122267

Kocuvan Marija Aja, Prešernova 11, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
609547, reg. št. 100598, izdala UE Mari-
bor. gnl-122560

Kofi Jolanda, Puconci 101, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 22651. gnk-122411

Koren Marko, Zasip. Rebr 5, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 0900371,
reg. št. 19322. gnf-122191

Korošec Branka, Cesta Ceneta Štuparja
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1760630, reg. št. 121989,
izdala UE Ljubljana. gnm-122484

Kos Belej Sabina, Stopče 37, Grobel-
no, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10135/41, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnh-122239

Kos Ivan, Zimica 87, Zgornja Korena,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
716921, reg. št. 32061, izdala UE Maribor.
gno-122282

Koščak Zdenka, Zupančičeva 5, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7399, izdala UE Izola. gnl-122185

Kovač Marija, Dolga ulica 103, Morav-
ske Toplice, vozniško dovoljenje, št. 18791.
gnp-122585

Kovač Tanja, Gor. Kamence 15/a, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 30828, izdala UE Novo mesto.
gnx-122598

Krč Marjeta, Kurirska pot 11/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
286918, izdala UE 38647. gny-122322

Krošelj Jurij, Ilije Gregoriča 2, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
510, izdala UE Brežice. gnf-122241
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Krušič Andrejka, Kostanjevec 37, Zgor-
nja Ložnica, vozniško dovoljenje, št. S
409047, reg. št. 9799, izdala UE Sloven-
ska Bistrica. m-712

Kurtović Amir, Erjavčeva cesta 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1341649, reg. št. 000228697, izdala UE
Ljubljana. gne-122621

Lah Darja, Delavska ulica 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
714093, reg. št. 90696, izdala UE Mari-
bor. gnd-122668

Lanek Klemen, Sodna vas 1/c, Pristava
pri Mestinju, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. 15799, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnx-122273

Laznik Urška, Meža 155/b, Dravograd,
vozniško dovoljenje, reg. št. 6901.
gnd-122543

Lihtenvalner Veronika, Pražakova ulica
18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1433101, reg. št. 197540, iz-
dala UE Ljubljana. gnt-122602

Lorber Janez, Slovenska ulica 2, Sv.tro-
jica v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 2167, izdala UE Lenart.
gng-122590

Lukan Peter, Spodnja Lipnica 3, Kamna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 529163, reg. št. 22032. gnc-122594

Lunar Mojca, Ješetova ulica 1, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1559095, reg. št. 37736, izdala UE Dom-
žale. gnr-122379

Majal Vesna, Ogljenšak 13, Zgornja Pol-
skava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1270387, reg. št. 21645, izdala UE Slo-
venska Bistrica. gny-122597

Matič Jagoda, Petrov trg 7, Šempeter v
Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1442209, izdala UE Žalec.
gng-122565

Matič Peter, Hrvatini 95, Ankaran - An-
karano, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. SI 44594, reg. št. 28063.
gnw-122203

Medvedić Milena, Pretnarjeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1265188, reg. št. 42734, izdala UE
Ljubljana. gnz-122696

Mirdita Dragica, Tovarniška 12, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1399429, reg. št. 31698. gnr-122504

Misja Aleksander Saša, Stantetova ulica
16, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1283310, reg. št. 20196, izdala UE
Velenje. gnk-122611

Mlakar Igor, Šubljeva ul. 31, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. A- 50km/h BGH,
št. S 1819386, reg. št. 5269, izdala UE
Domžale. gnp-122356

Muha Danijel, Ivana Minattija 5, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8652. gnr-122204

Mulej Grilc Jelena, Gosposvetska cesta
11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 250669, reg. št. 67375, izdala UE
Maribor. gnh-122339

Naterer Stanislava, Malečnik 77, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
574222, reg. št. 57468, izdala UE Maribor.
gnk-122311

Ošljak Aleš, Na zelenici 9, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 342009,
reg. št. 37113. gnf-122616

Palčič Peterc Marija, Nova vas 2, Višnja
Gora, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1755919, reg. št. 13932, izdala UE Gro-
suplje. gnx-122373

Pavlič Tomo, Tovarniška ulica 20, Ra-
domlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001229094, reg. št. 22593, izdala UE
Domžale. gnu-122501

Pekolj Marija, Knežja vas 23, Dobrnič,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
001316049, reg. št. 603, izdala UE Treb-
nje. gnr-122454

Pekovec Jože, Studor 18/a, Srednja vas
v Bohinju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 697002, reg. št. 6591. gnb-122595

Pelengić Stojan, Gradnikove brigade 41,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 25069, izdala UE Nova Gorica.
gnj-122587

Peršak Jernej, Golovec 26/B, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11519, izdala UE Trbovlje. gnh-122514

Pfifer Nina, Gradiška 429, Zgornja Kun-
gota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
51310926, reg. št. 12539. m-721

Pirc Pavle, Ul. Jožeta Kopitarja 50, Brez-
ovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1459101, reg. št. 000039403,
izdala UE Ljubljana. gnj-122562

Pirman Aleš, Turjak 60, Turjak, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1597445,
reg. št. 205904, izdala UE Ljubljana.
gni-122467

Pirmanšek Dalija, Cesta v bevče 23, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000858509, reg. št. 18256, izdala UE Ve-
lenje. gne-122242

Planko Jožek, Bodrež 18, Grobelno,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
17299, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gng-122315

Podkrajšek Anton, Zg. Prhovec 16, Izla-
ke, vozniško dovoljenje, št. S 1688205.
gnq-122559

Podobnik Uršič Simona, Palovška 11,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14/43, izdala UE Kamnik. gnj-122637

Pogačnik Alojzij, Kropa 38, Kropa, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
5492885, reg. št. 3465. gnz-122421

Popović Dragan, UBO 11, Metlika, voz-
niško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 169974, reg. št. 6143, izdala UE Me-
tlika. gnf-122416

Pospiš Stanislava, Ljubljanska cesta 18,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 2479, izdala UE Vrhnika.
gnx-122448

Prosen Sandi, Pretnerjeva ulica 11, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
15197, izdala UE Postojna. gnk-122586

Pučko Jure, Miklošičeva 4, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
0014648865, reg. št. 31382, izdala UE
Domžale. gnl-122360

Računica Karolina, Ciglence 35, Spod-
nji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001127872, reg. št. 98713, izdala UE
Maribor. gne-122617

Rek Matjaž, Prisoja 3, Radlje ob Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9849, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnz-122646

Sinjur Ljudmila, Ulica Cankarjeve briga-
de 27, Ivančna Gorica, vozniško dovolje-

nje, kat. BGH, št. S 625137, reg. št.
10970, izdala UE Grosuplje. gnv-122604

Skender Aleksander, Cesta komandanta
Staneta 10, Litija, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1322847, izdala UE Litija.
gne-122417

Skok Zdenko, Limbuška graba 30, Lim-
buš, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h,
BGH, št. S 1691054, reg. št. 55901, izdala
UE Maribor. gnq-122330

Slaček Silvo, Gaj, Šarhova 38, Prager-
sko, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
913171, reg. št. 80877, izdala UE Maribor.
m-709

Smakaj Mohamed, Trubarjeva 5, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
369270, reg. št. 96446, izdala UE Mari-
bor. gnq-122255

Sobočan Boštjan, Mostje 100, Lendava
- Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 15122, izdala UE Lendava.
gnh-122614

Sodja Martina, Prečna 3, Bohinjska Bis-
trica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1359089, reg. št. 24136, izdala UE Ra-
dovljica. gnw-122674

Sorec Mitja, Reška cesta 3, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1758209, izdala UE Žalec. gny-122497

Spaić Petra, Celovška cesta 122, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
585421, reg. št. 170742, izdala UE Ljublja-
na. gnu-122601

Strgar Danijel, Grajska cesta 18, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
18211, izdala UE Nova Gorica. gnz-122321

Stubelj Patricija, Cankarjeva ulica 17,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 41438, izdala UE Nova Gori-
ca. gnw-122474

Sušnik Matjaž, Male Braslovče 2, Bra-
slovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1079451, izdala UE Žalec. gnl-122235

Šepec Vinko, Sojerjeva ulica 25, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1418780, reg. št. 127114, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-122441

Šošterič Marjan, Bratov Dobrotinškov
14, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1018688, reg. št. 657. gnj-122612

Štante Robert, Rove 23, Frankolovo,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1520532, reg. št. 46223. gnf-122391

Švajger Andrej, Ul. Zofke Kukovič 1, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 1221144, reg. št.
113224, izdala UE Maribor. gnt-122227

Tatič Jelina, Gosposvetska 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000334410, reg. št. 37600, izdala UE Ma-
ribor. gnn-122383

Tekauc Gojzdnik Jasna, Gotovlje 138/e,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
001131313, izdala UE Žalec. gnv-122400

Tomažin Franja, Novi dom 33/a, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11222, izdala UE Trbovlje. gnc-122669

Toplak Srečko, Stara gora 5, Benedikt,
vozniško dovoljenje, št. S 001081763, iz-
dala UE Lenart. gnt-122202

Trinkaus Denis, Sp. Voličina 71/c, Voli-
čina, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001333821, izdala UE Lenart. gny-122201

Trobas Brigita, Župančičeva 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1290864, reg. št. 94124, izdala UE Mari-
bor. gny-122547

Tušar Bogataj Marija, Sp. Kanomlja
26/a, Idrija, vozniško dovoljenje, št.
S430639, reg. št. 6209. gnb-122370

Unčanin Petar, Žagarjeva 9, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 000069477, reg. št.
Tolmin. gnb-122195

Urbanija Jakob, Gorica 7, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. AFGH, št. S 104898,
reg. št. 2660, izdala UE Domžale.
gnt-122677

Uršič Marko, Dovška vas 67/a, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18020. gnn-122387

Varl Mertelj Vanja, Cesta v Zg. Log 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 876567, reg. št. 000092543, izdala
UE Ljubljana. gni-122463

Veindorfer Branko, Petanjci 111, Tišina,
vozniško dovoljenje, št. 37256.
gnv-122600

Velišček Franc, Martinjak 45, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
203734, reg. št. 2592, izdala UE Cerkni-
ca. gng-122465

Volk Emil, I. Regenta 33, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11401.
gni-122588

Vozelj Matejka, Ulica Španskih borcev 1,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12172, izdala UE Trbovlje. gnj-122237

Vraber Tadeja, Sp. Slemen 40/e, Selni-
ca ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001109660, reg. št. 000008129, iz-
dala UE Ruše. gnp-122306

Zdešar Zajc Simona, Poklukarjeva ulica
27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1715768, reg. št. 144108, iz-
dala UE Ljubljana. gno-122561

Zupančič Barbara, Jerebova ulica 6, Li-
tija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1465419, izdala UE Litija. gnt-122327

Zupančič Nik, Mislejeva ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1459474, reg. št. 174856, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-122694

Žitko Martin, Na Gmajno 18, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEFGH, št. S 1221331, reg. št. 91813,
izdala UE Maribor. gnr-122554

Žnidar Andraž, Utik 18, Vodice, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1617677,
reg. št. 217424, izdala UE Ljubljana.
gnu-122476

Žnidar Janez, Dolga gora 21, Ponikva,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št.
6127, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnm-122509

Zavarovalne police

Černigoj Matej, Staletova cesta 5, Kam-
nik, zavarovalno polico, št. 00101514509,
izdala zavarovalnica Slovenica.
gnb-122245

Glavan Mateja, Šercerjeva ulica 16, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 912517, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnd-122518

Horvat Danijel, Cankarjeva 1, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 0839795, izdala za-
varovalnica Tilia d.d. gnv-122429

Kandič Milena, Pot v Bitnje 13, Kranj,
zavarovalno polico, št. 931095, izdala za-
varovalnica Tilia. gnm-122184

Kolenc Frančiška, Ipavčeva 12, Celje,
zavarovalno polico, št. 389189, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnv-122425

KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidira-
nje, Neubergerjeva ulica 30, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 484964, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnq-122230

Merhar Mara, Lončarska ulica 101, Do-
lenja vas, zavarovalno polico, št. 885008,
izdala zavarovalnica Tilia. gnl-122460

Miklavž Jožefa, Podstrm 2, Kostanjevica
na Krki, zavarovalno polico, št. 0884782,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnm-122584

Pavlović Željko, Novosadska ulica 12,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 316841,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnt-122177

Repnik Davorin, Pivola 37/b, Hoče, za-
varovalno polico, št. AO 00101461806, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. m-725

Savič Željko, Mavalen 2, Črnomelj, za-
varovalno polico, št. AO 0758228.
gnl-122210

Šiker Boris, Ul. borcev za severno mejo
36, Maribor, zavarovalno polico, št. AA-PT
008369 in vinkulacijo PV-2 00018322,
PV-2 00019210, izdala zavarovalnica Adia-
tic. m-728

Štebe Roman, Snovik 2/c, Laze v Tuhi-
nju, zavarovalno polico, št. 602814, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gns-122453

Zadražnik Robert, Pungrt 1, Šmartno pri
Litiji, zavarovalno polico, št. N 523514, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnn-122233

Spričevala

Alibabić Aldin, Kurilniška ulica 15, Jese-
nice, spričevalo o končani OŠ Ljudske uni-
verze Jesenice, izdano na ime Alibabić Al-
din. gnj-122187

Arko Sara, Trg 9. maja 1, Ljubljana, in-
deks, št. 18020222, Filozofska fakulteta
leto izdaje 2002. gno-122407

Berlot Martina, Preglov trg 7, Ljubljana,
izkaz OŠ Matija Valjavec Preddvor, zaklju-
ček leta 1988. gnh-122443

Boldikev Aleksandra, Bizjakova 12, Pra-
gersko, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Ptuj, izdano leta 1995. gnb-122320

Brajdič Roman, Belokranjska cesta 76,
Novo mesto, spričevalo o končani OŠ Šmi-
hel, izdano leta 2002. gnx-122198

Brezovnik Tomaž, Legen 55/b, Šmartno
pri Slov.Gradcu, spričevalo o končani OŠ
Šmartno pri Slovenj Gradcu. gni-122188

Broman Ana, Zagrad 9, Prevalje, spriče-
valo 2. razreda OŠ Franja Goloba, izdano
na ime Broman Ana. gnw-122199

Buljubašić Edmina, Rjava cesta 2/b,
Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Savsko naselje v Ljubljani, izdano leta 2001
in 2002. gnh-122564

Capuder Marjan, Rožna dolina, Cesta
V/10a, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Centra strokovnih šol v Ljubljani, po-
klic avtomehanik, izdano leta 1973.
gng-122690

Dejanović Kristjan-Kičo, Medvedova
19, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimna-

zije Ledina Ljubljana, izdano leta 1992, iz-
dano na ime Dejanović Kristjan-Kičo.
gnh-122689

Dejanović Kristjan-Kičo, Medvedova 19,
Ljubljana, spričevalo 2., 3., in 4. letnika
Gimnazije Kočevje, izdano leta 1995-1998,
izdano na ime Dejanović Kristjan-Kičo.
gnf-122691

Durmanič Ante, Ulica Dr. Hrovata 1, Or-
mož, spričevalo o zaključnem izpitu ŠC Tol-
min, gimnazija pedagoške smeri, izdano le-
ta 1980. gnl-122435

Erce Marija, Vodiška cesta 66, Vodice,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne ko-
vinarske usnjarsko galanterijske šole Dom-
žale, izdano leta 1980, izdano na ime Klop-
čič Marija. gnu-122326

Gorišek Barbara, Kračmanova cesta 10,
Šmarje-SAP, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2000. gnz-122225

Goršek Peter, Šalek 64, Velenje, zaključ-
no spričevalo Srednje šole Borisa Kidriča
Celje - avtomehanik. gnn-122408

Gregorič Dušan, Erjavčeva 29, Koper -
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
PKAŠ Koper, izdano leta 1083.
gnz-122571

Grudnik Mitja, Maistrova 1, Slovenj Gra-
dec, spričevalo Druge OŠ Slovenj Gradec.
gnc-122569

Heric Damjan, Sv. Duh na Ostrem vrhu
46, Sveti Duh, spričevalo 1. letnika SERŠ
Maribor, smer tehniška gimnazija, izdano
leta 2002. m-726

Horvat Anton, Pobrežje 40/a, Videm pri
Ptuju, potrdilo za varno delo s traktorjem št.
7-4/93, izdal Srednješolski center Ptuj leta
1993. m-714

Horvat Marjeta, Svetinci 6, Destrnik, di-
plomo Srednje gradbene šole Maribor, ge-
odetski tehnik, izdana leta 1990. m-723

Horvat Melita, Lendavska c. 17/a, Mur-
ska Sobota, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje ekonomske šole v Murski Soboti, izda-
no leta 1989 in 1990. gni-122313

Horvatič Manuel, Dečkova 25/a, Celje,
spričevalo 2. razreda I. OŠ Celje.
gnt-122352

Hranič Mario, Kocbekova 39, Škofja vas,
spričevalo 1. in 2. letnika Poslovno komer-
cialne šole Celje, izdano leta 2000-2002,
izdano na ime Hranič Mario. gno-122307

Hribar Sabina, Križ 37/a, Komenda,
spričevalo Srednje šole ekonomske gim-
nazije, izdano leta 2000/2001.
gns-122428

Hudej Vesna, Javornik 58, Ravne na Ko-
roškem, spričevalo 1. letnika Poklicne in
srednje ekonomske šole Slovenj Gradec.
gns-122578

Isakov Ljiljana, Kremna, 21242 Užice,
diplomo Srednje zdravstvene šole, izdana
leta 1985. gnu-122176

Ivančok Emil, Kog 58, Kog, spričevalo o
zaključnem izpitu SPTŠ Murska Sobota, iz-
dano leta 2000. gnv-122575

Ječnik Janez, Zikova 8, Kamnik, spriče-
valo 1. letnika Srednje gradbene šole v Kra-
nju, izdano leta 2001, izdano na ime Ječnik
Janez. gnr-122333

Juvan Grega, Spodnje Pirniče 28/e,
Ljubljana, indeks, št. 29003695, izdala Na-
ravoslovno tehniška fakulteta v Ljubljani.
gni-122713
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Kadič Majcan Ines, Tribanska cesta 11,
Koper - Capodistria, spričevalo o končani
OŠ Ljudske univerze, izdano leta 1987, iz-
dano na ime Kadič Ines. gnq-122209

Kavčič Rok, Hrastje 199, Kranj, spriče-
valo OŠ Stane Žagar Kranj, izdano leta
1997, izdano na ime Kavčič Rok.
gnv-122475

Kenk Tjaša, Tabor 24, Logatec, spriče-
valo o zaključnem izpitu in indeks Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani.
gno-122257

Keranović Amir, Kogejeva ulica 6, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje gradbe-
ne, geodetske in ekonomske šole, izdano
leta 2000. gnt-122477

Kerle Matjaž, Cesta prvih borcev 23,
Brestanica, spričevalo 2. letnika Ekonom-
ske in trgovske šole Brežice - trgovec, pro-
dajalec. gnx-122298

Klemenc Vincenc, Trg 4. julija 19/a, Dra-
vograd, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne kovinske in metalurške šole Ravne
na Koroškem, izdano leta 1973.
gnd-122318

Kovačec Žiga, Loška gora 6/a, Zreče,
izkaz OŠ Zreče, izdan leta 1998.
gnb-122570

Kranjec Emil, Spodnje Gameljne 22,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol v Ljubljani - avtome-
hanik, izdano leta 1976. gng-122215

Križovnik Aleš, Sejmišče 3, Mislinja, za-
ključno spričevalo Poklicne, tehniške in
strojne šole - strojni tehnik , izdano leta
1997. gnk-122186

Lapajne Mojca, Šempas 61/a, Šempas,
obvestilo o uspehu pri maturi Šolskega cen-
tra Nova Gorica, izdano leta 1997.
gni-122513

Lazarević Zvezdana, Jarška cesta 16,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Vzgoj-
nega zavoda Fran Miličinski, Smlednik, iz-
dano na ime Andjelković Zvezdana.
gnt-122427

Ljubišić Mladen, Strossmayerjeva 19,
Maribor, spričevalo 3. letnika Gradbenega
šolskega centra, železokrivec, izdano leta
1976. m-708

Lopuh Vlasto, Koseze 60/a, Ilirska Bis-
trica, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje kmetijske in agroživilske šole v Novi Go-
rici, izdano leta 1993, izdano na ime Lopuh
Vlasto. gnk-122436

Lovrinovič Kristina, Rogovska ulica 12,
Novo mesto, spričevalo Srednje ekonom-
ske šole Novo mesto, izdano leta 2000/01,
2001/2002, izdano na ime Lovrinovič Kri-
stina. gnn-122658

Mršnik Damijan, Rozmanova 24/e, Ilir-
ska Bistrica, diplomo št. 213 za voznika
motornih vozil-voznik. Izdala Srednja tehni-
ška šola v Kopru. gny-122197

Narić Tanja, Prešernova cesta 45, Dom-
žale, izkaz OŠ Venclja Perka v Domžalah,
izdan leta 1998. gnh-122568

Panker Andreja, Mavčiče 42, Mavčiče,
spričevalo 7. razreda OŠ Orehek, izdano
leta 2001. gnt-122577

Paulic Josip, Vrbovo bb, 35420 Nova
Gradiška, zaključno spričevalo Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča. gne-122217

Pavlekovič Andrej, Ljubljanska 7/a, Ma-
ribor, spričevalo 8. razreda OŠ Smlednik,
izdano leta 2001. m-724

Pavlin Aljoša, Ravnica 9/c, Grgar, matu-
ritetno spričevalo Šolskega centra Nova Go-
rica, izdano leta 2001. gnm-122434

Pezdir Samo, Vojkova 91, Ljubljana, spri-
čevalo o končani OŠ Milan Šuštaršič v Ljub-
ljani, izdano leta 1999/2000. gnt-122452

Pohlin Janja, Ljubljanska 83, Domžale,
diplomo Šolskega centra Rudolf Maister
Kamnik, izdana leta 1990 na ime Kveder
Janja. gnn-122433

Polajžar Štefan, Ob gozdu 8, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Lesarske šo-
le v Mariboru. m-729

Požun Dejan, Gabrov trg 19, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Adolf Jakelj Zalog,
izdano leta 1985, izdano na ime Požun De-
jan. gnn-122662

Prelec Suzana, Šalovci 183, Murska So-
bota, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Murska Sobota, izdano leta 1994 in 1995.
gnz-122471

Prevolšek Franc, Sveti Florijan 11, Ro-
gaška Slatina, spričevalo OŠ Rogatec, iz-
dano 15. 6. 1977. gnq-122430

Recko Tilen, Ulica Cvetke Jerin 1, Što-
re, indeks, št. 2579, izdan 20. 10. 1996,
izdala Srednje trgovske šole Celje.
gno-122607

Samardžić Asmira, Zaloška 65/a, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1996, izda-
no na ime Samardžič Asmira. gne-122521

Savec Mitja, Antoličičeva 14, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole Juga Polak Maribor, izdano leta 2000.
m-717

Savec Tadej, Radgonska cesta 6, Sv.tro-
jica v Slov.goricah, spričevalo 8. razreda
OŠ Lenart, izdano leta 2001. m-719

Sečnik Alenka, Perovo 5, Grosuplje,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za dru-
žboslovje in splošno kulturo v Ljubljani, iz-
dano leta 1983. gns-122528

Skok Roman, Mereče 21, Ilirska Bistri-
ca, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2002. gnd-122218

Slabe Tatjana, Tunjiška malaka 10/b,
Kamnik, maturitetno spričevalo Srednješol-
skega centra Rudolfa Maistra Kamnik, izda-
no leta 1982. gnv-122200

Srdić Goran, Ulica Koroškega bataljona
7, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnr-122404

Škrjanec Jure, Topniška ulica 45, Ljub-
ljana, spričevalo 3. do 5. razreda OŠ Sav-
sko naselje v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnv-122608

Špec Branko, Valentiničeva 37/a, La-
ško, zaključno spričevalo ŠKIMC Štore, št.
1454, izdano leta 1978. gnf-122316

Trempus Mateja, Ogulin 10, Vinica, in-
deks, št. 18980867, Filozofska fakulteta
leto izdaje 1998. gnq-122405

Tretjak Blaž, Golavabuka 50, Šmartno
pri Slov.Gradcu, spričevalo 4. razreda OŠ
Šmartno pri Slovenj Gradcu. gnw-122574

Zadravec Rene, Zg. Duplek 159, Spod-
nji Duplek, izkaz OŠ Duplek - enota Žitečka
vas, od 1. do 2. razreda, izdano leta 2001.
m-731

Zver Marijan, Št. Kovača 62, Turnišče,
spričevalo Srednje šole kmetijske mehani-
zacije Maribor. m-716

Ostali preklici

Anton Slak s.p., Avto Slak, Obrtniška uli-
ca 51, Trebnje, potrdilo za registracijo vozi-
la SEAT IBIZA 1,9, št. šasije:
VSSZZZ6LZ3R228641, št. motorja: ASY,
leto izdelave 2003, moč motorja 47 kw,
prostornina 1896 ccm. gnl-122660

Avto Aktiv d.o.o., Cesta v Mestni log
88/a, Ljubljana, potrdilo za registracijo vo-
zila BMW 318d/4 , šasija:
WBAEU51070CJ11078, carinjeno s carin-
sko deklaracijo K4-1221 z dne 3. 4. 2003
pri Carinskem uradu Ljubljana, izpostava Lo-
gatec. gnv-122675

Bašić Daniel, Lucijin breg 16, Kamnica,
delovno knjižico št. 10340, izdana leta
1987 v Mariboru. m-722

Bertok Scheriani Silva, Hrvatini 13, An-
karan - Ankarano, delovno knjižico.
gnd-122193

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. gno-122532

Hadžič Almir, Budičinova 7, Piran - Pira-
no, delovno knjižico. gnn-122183

Hodžič Amela, Ul. Rudija Papeža 1,
Kranj, delovno knjižico. gnj-122687

Horvat Danijela, Ig 444, Ig, delovno knji-
žico. gnq-122455

Horvat Peter, Zaloška 293, Ljubljana,
službene vozovnice št. 223. gnr-122179

Imenšek Darinka por. Todorovič, Borova
vas 31, Maribor, delovno knjižico št. 42882,
izdana leta 1980 v Mariboru. m-713

Jarc Branko, Rošpoh 135/a, Kamnica,
delovno knjižico št. 48858, izdana 1. 9.
1982 v Mariboru. m-710

JAVNO PODJETJE Ljubljanski potniški
promet d.o.o., Celovška cesta 160, Ljub-
ljana, izvod licence, ser. št. G 1005175,
izdala GZS, z veljavnostjo do 23. 12. 2007.
gnp-122606

Jelačević Elvis, Vrhovčeva ulica 13/b,
Ljubljana, delovno knjižico. gnx-122402

Jurak Goran, Pod lipami 8, Celje, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-2795/01, ser. št. VČ 5599/01. m-715

Klepec Katarina, Pusti Gradec 10, Črno-
melj, študentsko izkaznico, št. 20960120,
izdala Pravna fakulteta. gnw-122624

Korać Ljubomir, Tivolska cesta 30, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnb-122220

Krajnc Damjan, Ruska 17, Maribor, de-
lovno knjižico št. 6506, izdana v Mariboru
leta 1995. m-711

Kralj Mojca, Gorenja vas 20, Ivančna Go-
rica, študentsko izkaznico, št. 20970127,
izdala Pravna fakulteta. gnx-122623

Kraljič Anton, Velike Lipljene 2/a, Tur-
jak, potdilo o usposobljenosti za opravljanje
izrednih prevozov, št. 544. gny-122222

Krampač Matej, Ul. Marohovih 18, Mari-
bor, dijaško izkaznico, izdala SKSMŠ Mari-
bor, št. 000579358. m-718

Lah Alojz, Vogrsko 37/a, Volčja Draga,
delovno knjižico. gnx-122573

Lešnik Miroslav, Prešernova 2, Sloven-
ska Bistrica, orožni list, št. OL 2222, SB
15. gnp-122381

Malačič Štefan, Vučja Gomila 6, Fokov-
ci, delovno knjižico, reg. št. 12212, ser. št.
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923098, izdana 11. 2. 1970 v Murski So-
boti. gnu-122576

Mohorko Anton, Župančičeva ulica 11,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-122410

Peklar F. Leonardo, Marno 1, Dol pri
Hrastniku, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, št. 02/13-2966-96, VČ
96-1558, izdala 12. 7. 1996. gnd-122693

Peterca Nina, Regrča vas 56, Novo me-
sto, študentsko izkaznico, št. 01096210,
izdala Pedagoška fakulteta. gni-122438

Podkoritnik Katja, Šišenska cesta 37,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal Srednja
šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo.
gnd-122593

Poš Alojz, Malečnik, Hrenca 8, Maribor,
delovno knjižico št. 50030, izdana leta
1983 v Mariboru. m-730

Povh Erna, Mlinska ulica 3, Loče pri Po-
ljčanah, delovna knjižica, št. 16768.
gnq-122180

Rakar Dario, Šared 12, Izola - Isola, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-3624/94. gnc-122294

Rebec Barbara, Pot k studencu 11, Piv-
ka, študentsko izkaznico, št. 01098042, iz-
dala Pedagoška fakulteta. gnf-122466

Simčič Bojana, Šeparjeva pot 4, Škoflji-
ca, delovno knjižico. gnf-122341

Simončič Urban, Luize Pesjakove 13,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazi-
ja Šentvid. gng-122665

Stanojević Tihana, Mlakarjeva 18, Kranj,
delovno knjižico. gnk-122461

Summit Leasing Slovenija, d.o.o., Flaj-
šmanova 3, Ljubljana, izjavo o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti vozila št. A 2123888
- homologacija. gne-122721

Summit Leasing Slovenija, d.o.o., Fja-
šmanova 3, Ljubljana, potrdilo za registraci-
jo uvoženega vozila, št. šasije:
NMTEZ28E60R024239, ocarinjeno po

ECL K4 3694 dne 19. 6. 2003.
gnw-122724

ŠEPIČ d.o.o., Gradišče 51, Obrov, li-
cenco, št. 0001091/31 za vozilo IVECO
35-12 TURBO DAILY z reg. oznako KP
72-22P z dne 23. 2. 1998. gnp-122310

Šnuderl Zlatka, Godešič 23, Škofja Lo-
ka, delovno knjižico. gny-122722

Švarc Dominika, Podgrad 123, Dravo-
grad, študentsko izkaznico, št. 20970187,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gni-122388

Zabukovec Metod, Nova vas 11, Nova
Vas, licenco, št. 005773 za vozilo FAP, reg.
št. LJ 53 63A, tip 1620 BD 48.
gns-122303

Založnik Pika, Vrhovčeva 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 16745, izdala FDV.
gnm-122659

Zorzut Katja, Vogrsko 37/a, Volčja Dra-
ga, delovno knjižico. gny-122572
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