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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo
predhodnega razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 404-01-163/2003
Ob-98202
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, Urad za investicije, tel.št.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izvedba odstranitve - rušitev študentskega stolpiča na
Kadeljevi ploščadi 5 v Ljubljani.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: objava javnega razpisa predvidoma 18. 7. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Urad za investicije, Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana, Branka Arnautović, univ.d.i.a., tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2003.
RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 3531-19/2003-2
Ob-98228
1. Naročnik: Ministrstvo za zdravje RS.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: nabava in montaža
splošne, medicinske in tehnološke opreme za OP in porodni blok in ostale prostore za dokončanje objekta v Splošni
bolnišnici Novo mesto.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Novo mesto.

18. 7. 2003

5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 11. 7. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za zdravje RS, Bojan Bračko, univ.
dipl. arh.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: ocenjena vrednost:
653,551.000 SIT.
8. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 9. 7. 2003.
Ministrstvo za zdravje
Št. 3531-24/2003-3
Ob-98229
1. Naročnik: Ministrstvo za zdravje RS.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: nabava in montaža
splošne, medicinske in tehnološke opreme za dokončanje oddelka za psihiatrijo Splošne bolnišnice Maribor.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 24. 8. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za zdravje RS, Bojan Bračko, univ.
dipl. arh.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: ocenjena vrednost:
560,000.000 SIT.
8. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 9. 7. 2003.
Ministrstvo za zdravje
Št. 3531-18/2003-2
Ob-98230
1. Naročnik: Ministrstvo za zdravje RS.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: nabava in montaža
splošne, medicinske in tehnološke opreme za prostore novogradnje ginekološko porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Murska Sobota.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 11. 7. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za zdravje RS, Bojan Bračko, univ.
dipl. arh.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: predvidena vrednost:
665,000.000 SIT.
8. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 9. 7. 2003.
Ministrstvo za zdravje
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Št. 3531-23/2003-2
Ob-98231
1. Naročnik: Ministrstvo za zdravje RS.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: nabava in montaža
splošne, medicinske, pohištvene bolnišnične opreme in vizualne komunikacije pri dokončanju gradnje oddelka za
očesne bolezni in ORL oddelka Splošne
bolnišnice Maribor.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 11. 7. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za zdravje RS, Bojan Bračko, univ.
dipl. arh.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: ocenjena vrednost:
705,707.000 SIT.
8. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 9. 7. 2003.
Ministrstvo za zdravje
Ob-98236
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, tel. 01/300-99-59,
faks 01/300-99-37.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: AC Karavanke–Obrežje,
odsek Šentvid–Koseze: obseg razpisanih
del: gradnja dvocevnega predora s pokritim vkopom na južni strani predora in
dogradnja pokritega vkopa Šentvid.
4. Kraj dobave: Šentvid–Koseze.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: razpis za oddajo del
predvidoma v mesecu septemru 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: ZIL inženiring d.d., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, tel. 01/433-50-40, Ivo Lah, univ. dipl.
inž. arh.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji
DARS d.d.
Št. 64003-001/2001-180
Ob-98357
1. Naročnik: Občina Benedikt.
2. Naslov naročnika: Benedikt 16/a,
2234 Benedikt, tel. 02/703-60-80, faks
02/703-60-81.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
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slednjih 12 mesecih: izgradnja športne
dvorane ter ureditev zunanjih površin za
šport pri OŠ Benedikt.
4. Kraj dobave: Benedikt.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: objava javnega razpisa predvidoma v juliju 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Občina Benedikt, Benedikt 16/a, 2234 Benedikt, dodatne informacije: Milan Gumzar,
tel. 02/703-60-80, 041/789-204, faks
02/703-60-81, e-mail: obcina@benedikt.si.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2003.
Občina Benedikt

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Popravek
Ob-98372
V javnem razpisu za nadgradnjo Alpha
strežnika v gručo (center) z nakupom in inštalacijo opreme, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 66-67 z dne 11. 7. 2003,
Ob-97807, Št. 2, se v 7. (c) točki številka
transakcijskega računa pravilno glasi:
01100-6030707119.
Univerza v Ljubljani
Popravek
Ob-98459
V javnem razpisu za dobavo in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 65 z dne
4. 7. 2003, Ob-97544 se v 3. (b) točki
popravi tako, da se sklop 1 in sklop 3 pravilno glasita:
– sklop 1: 1376 osebnih računalnikov z
LCD monitorji,
– sklop 3: 172 digitalnih fotoaparatov.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
Št. 4403-2/03
Ob-98128
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. (a) Vrsta in količina blaga: službene
obleke vzdrževalcev avtocest.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
1. sklop – oblačila,
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2. sklop – obutev,
3. sklop – zaščitna sredstva;
detajli posameznih sklopov so v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop, za dva, ali za vse tri skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote – AC
baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2003 – september 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna
služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-303, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 1.500 tolarjev; plačilo mora biti izvedeno na transakcijski račun pri NLB št. 02923-0012771839 sklic
na številko 99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 8. 2003 ob 10. uri, Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrezna
finančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene cene. Veljavnost ustrezne
finančne garancije mora biti najmanj 90 dni
od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen 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):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;
– ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredeljeno odgovornostjo posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
17. 11. 2003; datum odločitve do 2. 9.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, kompletnost
ponudbe.Teža in način uporabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.
Št. 4399-2/03
Ob-98129
1. Naročnik:. Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški in drug potrošni material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
– sklop 1 – bloki in zvezki,
– sklop 2 – pisala,
– sklop 3 – kuverte,
– sklop 4 – registratorji, etikete, mape,
– sklop 5 – obrazci-tiskovine,
– sklop 6 – papir,
– sklop 7 – lepila in lepilni trakovi,
– sklop 8 – ostalo potrošno blago,
– sklop 9 – tonerji, črnila, trakovi;
ponudnik lahko da ponudbo za en sklop,
za več sklopov ali za vse skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote – AC
baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2003 – september 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna služba,
Grič 54, 1117 Ljubljana, tel. 01/51-88-362,
faks 01/51-88-301, Milan Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 tolarjev; plačilo mora biti izvedeno na transakcijski račun pri
NLB Ljubljana št. 02923-0012771839 sklic
na številko 99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 8. 2003 ob 12. uri, Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija – menično zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene cene. Veljavnost garancije mora biti najmanj
90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni dokumentaciji.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;
– ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredeljeno odgovornostjo posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: ni dodatnih
pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
17. 11. 2003; datum odločitve do 2. 9.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, plačilni pogoji, kakovost blaga in druge ugodnosti. Teža in način uporabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.
Št. 4402-2/03
Ob-98130
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. (a) Vrsta in količina blaga: službene
obleke pobiralcev cestnine.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
1. sklop – oblačila,
2. sklop – obutev;
detajli posameznih sklopov so v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop ali za oba skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote – AC
baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2003 – september 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna
služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-303, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 1.500 tolarjev; plačilo mora biti izvedeno na transakcijski račun pri NLB št. 02923-0012771839 sklic
na številko 99.

Št.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 8. 2003 ob 9. uri, Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrezna finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
ustrezne finančne garancije mora biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen 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):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;
– ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredeljeno odgovornostjo posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
do 17. 11. 2003; datum odločitve do 2. 9.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, kompletnost
ponudbe.Teža in način uporabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.
Št. 3
Ob-98181
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska
družba d.o.o. Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Goriška cesta 23 b.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
delovnega stroja (rovokopača – kombinirke) s potrebnimi priključki.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogoji v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: KSD d.o.o Ajdovščina, Goriška cesta 23b, kontaktna
oseba Igor Madon.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
7. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na trans.račun
04751-0000120476 pri NKBM.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 8. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno stanovanjska
družba d.o.o., Ajdovščina, Goriška c. 23/b,
5270 Ajdovščina, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 8. 2003 ob 11. uri v sejni sobi naročnika, Goriška c.23/b, 5270 Ajdovščina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija-menično zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene cene, z veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok min. 30 dni oziroma skladno z vzorcem pogodbe.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2003.
Komunalno stanovanjska družba
d.o.o. Ajdovščina
Št. 404-01-162/2003
Ob-98203
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, Urad za investicije, tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme za Študentske domove VIII, IX in X v Rožni dolini v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: en sklop.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek –
september, zaključek – november 2003.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: LIZ-inženiring,
d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana; dodatne
informacije: Janez Sitar, tel. 01/23-44-030,
faks 01/23-44-050.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 18. 7. 2003
vsak delovnik od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 15.000 SIT, virmansko plačilo na
TRR št. 19100-0010023743, Slovenska zadružna kmetijska banka, pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 8. 2003, do
12. ure (prispetje).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vložišče – soba št. 201.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 2003, ob
12. uri, v prostorih Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport, Urad za investicije, Trubarjeva 3/V, Ljubljana, sejna soba št. 40.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, v višini
10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Navodilom o izvrševanju proračuna RS
in razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na
LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, Janez Sitar, udig.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 23/03
Ob-98218
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/23-04-000, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
ADSS optičnega kabla in opreme za relacijo RP Dobrepolje – RTP Grosuplje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora biti celovita, eventualnih
delnih ponudb ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: dostava razpisane opreme je fco. skladišče naročnika v RTP Grosuplje-razloženo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
rok dobave opreme je največ 8 tednov od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri
kontaktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/23-04-320, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 18. avgusta
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 Ljubljana, d.d. št. 06000-0076655034, sklic
na številko: 23003371-23-03, z obvezno
navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 18. avgusta 2003
do 10. ure, ponudbe oddane po tem roku
ne bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Služba za
javna naročila in nabavo, Slovenska cesta
56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno pripisano “Javni razpis JN 23/03 –
Ponudba za dobavo ADSS optičnega kabla
in opreme za relacijo RP Dobrepolje – RTP
Grosuplje – Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 18. avgusta 2003, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
 redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, ki odraža zadnje stanje,
 obrtno dovoljenje ponudnika ali eventualnega podizvajalca pristojne Obrtne zbornice, kjer ima svoj sedež, za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila,
 dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
 dokazilo/izjavo, da poslovanje ponudnika ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano z njegovim poslovanjem ali
taka sodna ali upravna odločba, ki mu prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne starejše od 30 dni,
· dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, dokument mora odražati zadnje stanje,
 dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
 BON 1 za zadnje poslovno leto ponudnika, ne starejši od 30 dni,
 neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k reviziji in njegova ponudbena vrednost, oziroma pri podizvajalcu vrednost del
tega podizvajalca presega 50 mio SIT,
· bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,
· pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
· pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
· pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, zagotovitvi garancij in vzdrževanju,
· pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
· pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
· pisno izjavo ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
· pisno izjavo ponudnika o ponujenem
ADSS kablu,
· pisno izjavo ponudnika, oziroma ev.
podizvajalca o usposobljenosti in sposobnosti,
· pogodbo s podizvajalcem, oziroma pogodbo o skupnem nastopanju, če ponudnik
zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v
obliki poslovnega sodelovanja,
· pisne izjave vseh v svoji ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle po-
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slovne obveznosti do njih, ne starejše od
30 dni,
· potrjen vzorec pogodbe,
· dokazila glede drugih-posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji
naročila izbranemu ponudniku. Za izhodišče določitve starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb.
Pridobitev dokumentov pod oznako 
velja tudi za eventualnega podizvajalca storitev iz tega javnega naročila, ki bodo v
razpisni dokumentaciji dodatno obrazložene. V ponudbeni dokumentaciji naj bodo dokumenti razvrščeni po gornjem vrstnem redu.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (75%
delež),
– tehnične lastnosti kabla (10% delež),
– kakovost dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež),
– reference ponujenega kabla (5%
delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 12. avgusta 2003.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 14. julija 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-98221
1. Naročnik: Osnovna šola Ivana Skvarče Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: 1410 Zagorje ob
Savi, C. 9. avgusta 44, tel. 03/56-69-910,
telefaks 03/56-69-910, e-mail: tajnistvo.iskvarce@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
I. mleko in mlečni izdelki,
II. meso in mesni izdelki,
III. ribe in konzervirane ribe,
IV. jajca,
V. olja in izdelki,
VI. sveža zelenjava in suhe stročnice,
VII. sveže sadje,
VIII. zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje,
IX. sadni sokovi in sirupi,
X. žita, mlevski izdelki in testenine,
XI. zamrznjeni izdelki iz testa,
XII. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki in keksi,
XIII. ostalo prehrambeno blago.

Št.

4. Kraj dobave: matična šola v Zagorju
ob Savi, C. 9. avgusta 44 in podružnični
šoli Čemšenik in Podkum.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek takoj po podpisu pogodbe do dne 30. 6.
2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo prejmete ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov v tajništvu šole
vsak delavnik od 9. do 12. ure. Lahko pa
ponudniki zahtevajo s predložitvijo dokazila o vplačilu stroškov dokumentacije, da
se jim dokumentacija pošlje po pošti. Informacije dobite pri Branki Zupančič-Flisek, tel. 03/56-69-910.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dne 18. 8.
2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 9.000 SIT (20% DDV je vključen v
ceno), znesek ponudniki nakažejo na račun
št. 01342-6030687307, sklic na št.
760204.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: dne 19. 8. 2003
do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: 1410 Zagorje ob Savi, C. 9.
avgusta 44.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 19. 8. 2003 ob 9. uri v prostorih
OŠ I. Skvarče v Zagorju ob Savi, C. 9. avgusta 44.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od dneva izstavitve računa, izstavljenega po dobavi blaga, računi se izdajajo zbirno, dekadno. Ostali pogoji so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni so v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: po poteku roka za oddajo ponudbe ponudniki ne smejo več
umakniti ali spremeniti ponudbe. Ponudbe
morajo biti veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb, naročnik bo sprejel
odločitev o izbiri ponudnikov predvidoma v
roku 2 tednov po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvaliteta izdelkov, posebne ugodnosti ponudnika, dosedanje reference, plačilni roki.
Podrobneje so merila ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2003.
Osnovna šola Ivana Skvarče,
Zagorje ob Savi
Št. 5852/03
Ob-98232
1. Naročnik: Elektro Primorska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/302-32-12.
3. (a) Vrsta in količina blaga: merilne
in krmilne naprave (števci in stikalne
ure), (po razpisni dok. št. 12 / 2003-B).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop,več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbe se oddaja po sklopih, lahko za en
ali več sklopov oziroma za vse in se bodo
ocenjevale ločeno za vsak sklop, in sicer: /
4. Kraj dobave: fco skladišča naročnika
nerazloženo na lokacije Gorica, Koper, Sežana in Tolmin.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Predvideni datum začetka in dokončanja ali čas izvedbe: do 20. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v komercialnem sektorju pri Katji Šmajgl.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je možen med 9. in 11. uro po predhodni enodnevni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije 15.000 SIT ponudniki poravnajo z virmanom na TRR št. 04750-0000510950 pri
Novi KBM Področje Nova Gorica, sklic na
št. 43430 –ter št. objave v Ur. l. RS s pripisom razpisna dokumentacija – dobava merilnih in krmilnih naprav.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 9. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica (komercialni sektor).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 1. 9.
2003 ob 11. uri v sejni dvorani Elektro Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti ponudbe brez DDV, katera veljavnost je 40 dni od izdaje obvestila o oddaji naročila – to je do 24. 10. 2003.
11. Pogoji finaciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: možnost predčasnih gotovinskih plačil,rok plačila mora biti najmanj 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša: skupina
ponudnikov mora dostaviti pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
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poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1 še to, da povprečni letni prihodki
od prodaje dejavnosti (za zadnja tri leta) morajo biti v višini najmanj dvakratne ponudbene vrednosti in da finančni položaj ustreza
po ZFPP.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave razpisa v Ur. l. RS,
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
predviden za 15. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, rok plačila, rok dobave, način
plačila in kakovost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2003.
Elektro Primorska, javno podjetje
za distribucijo električne energije
d.d.
Nova Gorica
Ob-98300
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 kom
aparat za detekcijo mikroorganizmov v
krvi in drugih vzorcih.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor, Prvomajska 1.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Marjana Predan, e-mail: marjana.predan@zzv-mb.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure, ob predložitvi potrdila o
plačilu na transakcijski račun.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT (vključno z DDV)
na transakcijski račun 01100-6030926630.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 8. 2003 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, Prvomajska 1.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 8. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 30. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba je Zdenka Letonja,
univ. dipl. ek., tel. 02/45-00-262.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2003.
Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor
Št. 110-1/03
Ob-98306
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: AC Bič –
Korenitka; nabava mehanizacije za vzdrževanje za potrebe AC baze Ljubljana –
izpostava Dob.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja po sklopih
– sklop I: TV2 – tovorno vozilo moči motorja 280 do 320 kW, pogon 4x4, 3 stopenjski hidravlični sistem – 1 kos,
– sklop II: ZM1 – čelni snežni plug –
preklopni dolžine ca. 5 m – 1kos,
– sklop III: ZM4 – bočni snežni plug –
1 kos,
– sklop IV: ZM6 – posipalo soli za montažo na šasijo tovornega delovnega vozila
vsebine 6 m3 – 1 kos,
– sklop V: TV3 – tovorno vozilo moči
motorja od 160 do 200 kW, pogon 4x4, 2
stopenjski hidravlični sistem – 1 kos,
– sklop VI: ZM2 – čelni snežni plug dolžine ca. 3,8 m – 1 kos,
– sklop VII: ZM7 – posipalo soli vsebine
4 m3 za montažo na zabojnik tovornega vozila – 1 kos.
4. Kraj dobave: AC baza Ljubljana, izpostava Dob.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 110 dni po veljavnosti pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba
je Marjana Logar, tel. 01/30-68-253, faks
01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Franc Žagar inž. grad. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Nadzor Ivančna Gorica, tel.
01/787-86-63, faks 01/787-86-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-

mentacija je na voljo vsak delovni dan med
8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 21. 8. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 21. 8.
2003 ob 11. uri v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,300.000 SIT. Veljavnost bančne garancije mora biti najmanj 210 dni po poteku
skrajnega roka za predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz lastnih sredstev
DARS d.d. in predvidenega kredita EIB. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev o sprejemu ponudbe je 30. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: prvi javni razpis za oddajo naročila
po odprtem postopku je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 25-27 z dne 14. 3. 2003.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 67
Ob-98312
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-23-05,
telefaks 02/449-23-79.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava
in montaža opreme na pošti Vrhnika.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Vrhnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe, predvideni zaključek del: do
1. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sektor za investicije in nabavo, Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Alenka Mihurko, tel. 02/449-23-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR
90672-0000040025 sklic 00 0000-17.
Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu
odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila, številko telefaksa in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 8. 2003 ob 10. uri v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, v
Mariboru – sejna soba v IV. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni domumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– ponudnik mora biti registriran pri pristojenem državnem organu 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 oziroma
ni smela biti izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ponudnik mora
predložiti lastno izjavo, s katero potrjuje svojo nekaznovanost;
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– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s spredpisi
v RS;
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran račun več
kot 10 dni (skupaj s partnerji);
– ponudnik v letu 2002 ni smel imeti
promet manjši od mnogokratnika 3 ponudbene vrednosti (skupaj s partnerji);
– potrjen vzorec pogodbe;
– pogodbo s podizvajalcem, oziroma pogodbo o skupnem nastopanju, če ponudnik
zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v
obliki poslovnega sodelovanja;
– ponudba mora biti veljavna najmanj 60
dni od dneva odpiranja ponudb;
– ponudnik ne sme dati zavajajočih 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 izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpiranja, odločitev do 25. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo posredoval pisna pojasnila na pisne zahtevke. Zahtevke morajo
zainteresirani ponudniki posredovati obvezno pisno, lahko pa tudi po elektronski pošti:
alenka.mihurko@posta.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
Št. 22/03
Ob-98316
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/23-04-000, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
osebnih vozil po specifikacijah 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 skupaj: upoštevane bodo samo celovite ponudbe, delne ponudbe ne bodo upoštevane.
4. Kraj dobave: dostava osebnih vozil je v
avtopark na Glavarjevi ulici št. 14 v Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: ponudnik
mora ponuditi najkrajši dobavni rok od
podpisa pogodbe, ki ne sme biti daljši od
60 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
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01/23-04-320, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 12. avgusta
2003, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno z DDV) na transakcijski račun Elektro
Ljubljana, d.d. št. 06000-0076655034,
sklic na številko: 23003371-22-03, z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 12. avgusta 2003
do 10. ure, ponudbe oddane po tem roku
ne bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Služba za
javna naročila in nabavo, Slovenska cesta
56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima
obvezno pripisano “Javni razpis JN 22/03
– Ponudba za dobavo osebnih vozil – Ne
odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 12. avgusta 2003, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini: 2,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, dokument mora odražati zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo/izjavo, da poslovanje ponudnika ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem
ali taka sodna ali upravna odločba, ki mu
prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-
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ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, dokument mora odražati zadnje stanje,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, zagotovitvi garancij in servisiranju,
– BON 1, za zadnje poslovno leto ponudnika, ne starejši od 30 dni,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, če je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vrednost presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 2,000.000 SIT,
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih podatkih,
– pisno izjavo ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisno izjavo ponudnika o usposobljenosti in sposobnosti,
– dokazilo o organizirani servisni mreži
na področju Republike Slovenije s priloženim seznamom pooblaščenih servisov,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja drugih-posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Naročnik si vzame pravico, da po
lastni presoji naknadno preveri verodostojnost fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo
sklepa o oddaji naročila najugodnejšemu
ponudniku.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (76%
delež),
– servisna mreža (14% delež),
– garancijski rok (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 6. avgusta 2003.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 11. julija 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
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Št. 394/2-12/2003
Ob-98327
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. (a) Vrsta in količina blaga: laboratorijski material in reagenti.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo za en
sklop, več sklopov ali za celoten predmet
naročila.
1. sklop: reagenti za biokemične
analize, kalibratorji, serumi za kontrolo kvalitete,
2. sklop: potrošni material, stekleni
pribor, barvila in drugo,
3. sklop: reagenti za hematološki analizator Beckmann- Coulter HMX,
4. sklop: material za vakuumski odvzem krvi,
5. sklop: reagenti in material za eml
100 (radiometer).
4. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: eno leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Vodopivec Alenka, tel.
05/66-96-218, faks 05/65-27-185.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
dalje vsak delovni dan med 9. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vključen) na podračun enotnega zakladniškega
računa 01100-6030277312 odprt pri Banki Slovenije, z navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 9. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, upravna stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 9. 2003 ob 11. uri, v sejni sobi
nad lekarno Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5 % ponudbene vrednosti, garancija za dobro izvedbo posla v višini 10 % pogodbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 31. 10. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe 23. 9.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik objavlja ponovni javni razpis, ker v prejšnjem postopku ni izbral ponudnika. Prejšnji razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št 24, z dne 7. 3. 2003,
Ob-89581.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2003.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 395/2-13/2003
Ob-98328
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. (a) Vrsta in količina blaga: medicinski pripomočki - sredstva za higieno in
dezinfekcijo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo za en
sklop, več sklopov ali za celoten predmet
naročila.
1. sklop: sredstva za higieno in dezinfekcijo,
2. sklop: ščetke,
3. sklop: milniki in dozatorji.
4. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dve leti.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Vodopivec Alenka, tel.
05/66-96-218, faks 05/65-27-185.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
dalje vsak delovni dan med 9. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vključen) na podračun enotnega zakladniškega
računa 01100-6030277312 odprt pri Banki Slovenije, z navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 9. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, upravna stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 9. 2003 ob 11. uri, v sejni sobi
nad lekarno Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5 % ponudbene vrednosti, garancija za dobro izvedbo posla v višini 10 % pogodbene vrednosti.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 11. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 30. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik objavlja ponovni javni razpis, ker v prejšnjem postopku ni izbral nobenega ponudnika. Prejšnji razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 24, z dne
7. 3. 2003, Ob- 89597.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2003.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 31/03
Ob-98339
1. Naročnik: Zavod za šport Slovenije.
2. Naslov naročnika: Celovška 25,
1000 Ljubljana, faks 01/230-60-84, tel.
01/230-60-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– medalje Zlati sonček (male zlate
17.000, velike zlate 11.000, male modre 11.000, velike modre 2.000),
– medalje Krpan (bronaste 10.000,
srebrne 9.000, zlate 4.500),
– medalje Šolskih športnih tekmovanj (predvidoma 1.950 velikih medalj
in 5.100 malih medalj),
– pokali Šolskih športnih tekmovanj,
(predvidoma 63 kompletov malih pokalov, 68 kompletov srednjih pokalov in
36 kompletov velikih pokalov),
– plakete Šolskih športnih tekmovnanj (predvidoma 1.010 plaket v treh
barvah),
– spominske medalje (predvidoma
5.060 spominskih medalj).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja naročila po sklopih ni predvidena.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodba
med naročnikom in izbranimi ponudniki bo
sklenjena za dobo enega leta oziroma do
zaključka dobave.
– datum začetka dobave medalj športnih programov Zlati sonček in Krpan za
šolsko leto 2003/04 je 1. 10. 2003, datum zaključka dobave pa 30. 4. 2004.
– datum začetka dobave medalj, pokalov in plaket Šolskih športnih tekmovanj ter
spominskih medalj za šolsko leto 2003/04

Št.

je 15. 9. 2003, datum zaključka dobave pa
30. 6. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko dobite na naslovu Zavod
za šport Slovenije, Mateja Reberšak Cizelj,
Celovška 25, 1000 Ljubljana, e-pošta: mateja@spic.tv. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete osebno, ali pa vam jo pošljemo
po elektronski pošti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 8. 2003 do
12. ure oziroma poštni žig tega dne.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo lahko oddate osebno
ali priporočeno po pošti na naslov Zavod za
šport Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana. Ponudba mora biti predložena v zaprti
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – ponudba!“,
s številko objave tega razpisa in označenim
točnim naslovom pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 8. 2003 ob 12. uri v prostorih
Zavoda za šport Slovenije, Celovška 25,
1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od ponudbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po dobavi blaga ali dela blaga.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
predvidena.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora ponudbi
predložiti ustrezna dokazila in izjave kot jih
zahteva razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 9. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe pa je 28. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60%,
– poprodajne storitve in tehnična pomoč
10%,
– reference in dosedanje sodelovanje
30%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik predvideva, da bo ponudnik prevzel del distribucije materialov.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2003.
Zavod za šport Slovenije
Št. 2003-1
Ob-98351
1. Naročnik: Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor.
2. Naslov naročnika: 2000 Maribor, Zagrebška c. 18, tel. 02/32-02-300.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in priklop računalniške opreme za Višjo
strokovno šolo za gostinstvo Maribor.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se oddaja kot celota.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek –
takoj po podpisu pogodbe, zaključek – konec septembra 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Proplus d.o.o.,
2000 Maribor, Strma ul. 8, Sabina Brdnik
in Stanislav Urek, tel. 02/250-41-10, faks
02/250-41-35.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
naprej, vsak delovnik od 9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, plačilo na TRR
št. 04515-0000334091 pri NKBM, pred
dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 8. 2003, do
11. ure (prispetje).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Proplus d.o.o., 2000 Maribor,
Strma ul. 8, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 19. 8.
2003, ob 13. uri, v prostorih Proplus d.o.o.,
2000 Maribor, Strma ul. 8.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, v višini
10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v
skladu z navodilom o izvrševanju proračuna RS in razpisno dokumentacijo, situacijsko v 60 dneh.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe do 31. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 80%, garancijski rok 8%, reference 6%, ponudbeni rok 6%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2003.
Višja strokovna šola
za gostinstvo Maribor
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Št. 27-1/2003
Ob-98352
1. Naročnik: Javni zavod Zdravstveni
dom Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 19A,
2250 Ptuj, tel. 02/771-25-11.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
specialnega reševalnega vozila – reanimobila.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja sklopov ni predvidena.
4. Kraj dobave: fco sedež naročnika,
Potrčeva 19a, Ptuj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo,
dodatne informacije posreduje Andrej Antauer, univ. dipl. prav.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 9. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plača ponudnik
z virmanom na TRR št. 01296-6030923331,
odprt pri Upravi RS za javna plačila, Urad
UJP Slovenska Bistrica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 8. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni zavod Zdravstveni dom
Ptuj, Potrčeva 19A, 2250 Ptuj, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 8. 2003 ob 9.30, Zdravstveni
dom Ptuj, Potrčeva 19a, Ptuj, pisarna direktorice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): javno naročilo
bo oddano samo enemu dobavitelju pod
pogoji določenimi v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
dneva sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(80%), dobavni rok (20%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2003.
Zdravstveni dom Ptuj
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Ob-98365
1. Naročnik: Osnovna šola heroja Janeza Hribarja, Osnovna šola Toneta Šraja-Aljoše, Osnovna šola “Jožeta Krajca“ Rakek.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola heroja Janeza Hribarja, Cesta Notranjskega
odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu, Osnovna
šola Toneta Šraja-Aljoše, Nova vas 4 b, 1385
Nova vas, Osnovna šola “Jožeta Krajca“ Rakek, Partizanska cesta 28, 1381 Rakek.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil, v skupni orientacijski vrednosti 52,522.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 1. sklop: meso in mesni izdelki, 2.
sklop: ribe, 3. sklop: mleko in mlečni izdelki, 4. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice, 5. sklop: žita in mlevski izdelki, 6. sklop:
sadje, zelenjava in stročnice, 7. sklop: konzervirani izdelki, 8. sklop: zmrznjena živila,
9. sklop: sadni sokovi in sirupi, 10. sklop:
ostala živila. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za celotno javno naročilo, za posamezne sklope živil ali za posamezna živila
znotraj sklopov.
4. Kraj dobave: Osnovna šola heroja Janeza Hribarja, Cesta Notranjskega odreda
32, 1386 Stari trg pri Ložu, Osnovna šola
Toneta Šraja-Aljoše, Nova vas 4 b, 1385
Nova vas, Osnovna šola “Jožeta Krajca“ Rakek, Partizanska cesta 28, 1381 Rakek.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. september 2003 do 31. december 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na naslovu:
ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, telefon 01/421 90 40, telefaks
01/421-90-45, pri Katji Oman ali Alenki
Grabeljšek. Dodatne informacije o javnem
razpisu lahko ponudniki zahtevajo na naslovu ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, telefon 01/421-90-40,
telefaks 01/421-90-45, elektronska pošta:
altus.con@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 9. in 13.
uro, do vključno 14. avgusta 2003, do
11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 8.000 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni račun 02083-0053787157, sklic na št.
002/2003, po modelu 00, ALTUS consulting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 14. avgusta 2003,
do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ALTUS consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 14. avgu-

sta 2003, ob 15. uri, na naslovu: Osnovna
šola “Jožeta Krajca“ Rakek, Partizanska cesta 28, 1381 Rakek.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki, ki predložijo ponudbe, katerih vrednost ponudba je v kumulativi višja od
30 mio SIT morajo predložiti menico z menično izjavo v višini 150.000 SIT, veljavno
do 15. septembra 2003. V kolikor vrednost
ponudbe v kumulativi ne presega 30 mio
SIT, menica ni potrebna.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročniki bodo
z izbranimi ponudniki sklenili ločene pogodbe za določen čas, vzorec pogodbe je del
razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. septembra 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 19. avgust 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
fiksnost cen, plačilni rok, strokovna priporočila, lastna proizvodnja, odzivni čas. Vrednost
posameznega merila in način uporabe meril
je določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. julij 2003.
Osnovna šola heroja Janeza
Hribarja, Osnovna šola Toneta
Šraja-Aljoše, Osnovna šola “Jožeta
Krajca“ Rakek
Št. 025-42/2003-11
Ob-98368
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica
12,
1000
Ljubljana,
telefaks
01/478-48-34, tel. 01/478-48-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški material, količine so opredeljene za
posamezno območno geodetsko upravo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba se lahko odda za en sklop,
več sklopov ali za vse skupaj.
1. Območna geodetska uprava Maribor,
2. Območna geodetska uprava Murska
Sobota,
7. Območna geodetska uprava Nova Gorica,
11. Območna geodetska uprava Ptuj.
4. Kraj dobave: seznam lokacij območnih geodetskih uprav, izpostav območnih
geodetskih uprav.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od sklenitve
pogodbe do 30. 10. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za finančne in splošne zadeve, soba P 10, Nives Jurcan, tel. 01/478-49-27.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 25. 8. 2003
do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT negotovinsko plačilo na podračunu EZR št.
01100-10000616337 model 11 sklic
25127-7141998-0000003, ali pa brezplačno na spletnih straneh Geodetske uprave
Republike Slovenije: www.gov.si/gu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 25. 8. 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Služba za finančne in splošne zadeve, soba P 10, Nives Jurcan.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 8. 2003 ob 10. uri v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, v
sejni sobi v pritličju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zavarovanje resnosti ponudbe v obliki menice
ali bančne garancije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo v celoti financira naročnik.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zadostno število ljudi za
opravljanje storitev, strokovna usposobljenost zaposlenih.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni po odpiranju ponudb, naročnik bo sprejel odločitev o izbiri predvidoma do 10. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
od 0 do 60 točk, dobavni rok od 0 do 30
točk, reference od 0 do 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2003.
Geodetska uprava Republike
Slovenije
Št. 03/2003
Ob-98460
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, telefon 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
3. (a) Vrsta in količina blaga: okoli 250
ton utekočinjenega naftnega plina – mešanice butan/propan.

Št.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko ponudi dobavo samo
celotne količine utekočinjenega naftnega
plina – mešanice butan/propan.
4. Kraj dobave: trošarinsko skladišče
Zavoda RS za blagovne rezerve na lokaciji
Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: oktober
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod RS za
blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, soba
1, 1000 Ljubljana, telefon 01/589-73-00;
razpisno dokumentacijo dvignejo zainteresirani ponudniki ob predložitvi potrdila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku (naziv, naslov, davčna številka,
št. telefona in telefaksa).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT (vključen 20%
DDV), način plačila: z virmanom na račun
Zavoda RS za blagovne rezerve pri UJP št.
01100-6030230073 s pripisom “javni razpis za UNP“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 8. 2003 do
15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, soba 1, Ljubljana,
pisno v zaprti ovojnici s pripisom “Ponudba
za UNP – Ne odpiraj!“ – z navedbo številke
objave javnega razpisa.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 8. 2003 ob 11. uri, v prostorih
Zavoda RS za blagovne rezerve, Dunajska
106, v sejni sobi v VII. nadstropju, v Ljubljani.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco podpisana menica s pooblastilom za
unovčenje v višini 5% ponujene vrednosti
(brez DDV) z veljavnostjo do 10. 10. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj 30 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): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ima število dni neporavnanih obveznosti v preteklih šestih mesecih enako
nič (BON-1, E. Finančna disciplina);
– da so ponudnikovi prihodki v zadnjem
bilančnem obdobju, izkazani pod zap. A.I.4
obrazca BON-1, najmanj enaki kot vrednost
ponudbe;
– da je v zadnjih treh letih povprečno
letno dobavil večje količine UNP od ponujene količine UNP.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 10. 2003; 25. 8.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo za oceno ponudb uporabil merilo
najnižja cena UNP.
V primeru, da bosta oziroma bodo ponujene enake cene bosta oziroma bodo izbrane kot najugodnejše ponudbe vse ponudbe
z enakimi cenami, s tem da se naročilo odda tem ponudnikom v enakih deležih.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2003.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

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
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Št. 110-1/03
Ob-98305
V Uradnem listu RS, št. 53-54 z dne
6. 6. 2003, Ob-95724, je bil objavljen javni
razpis za izbiro izvajalca za “obeležitev mostu čez Muro – elektronski prikazovalnik na
AC Lenart – Beltinci, pododsek Vučja vas –
Beltinci“.
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 22. 7. 2003 do 8.30. Odpiranje ponudb bo dne 22. 7. 2003 ob 9. uri.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb ostane
nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Popravek
Ob-98458
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila za rekonstrukcijo centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 57-59/03,
Ob-96389 se datuma v 8. (a) in 9. točki
pravilno glasita:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 8. 2003.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 8. 2003.
Agencija za radioaktivne odpadke
Št. 300-01-109/03
Ob-98082
1. Naročnik: Občina Mežica.
2. Naslov naročnika: Mežica, Trg svobode 1, Mežica, tel. 02/82-79-350.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
Narodnega doma v Mežici.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov, ali za
vse skupaj: dela se bodo oddajal v enem
sklopu.
4. Kraj izvedbe: Mežica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del september 2003, konec del v letu 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica, Andreja Potočnik, 02/82-79-350.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: 21. 7. 2003 –
20. 8. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 150.000 SIT na podračun
Občine Mežica št. 01274-0100010050,
sklic 48 75736-713000-03.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 8. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Mežica, Trg svobode 1,
Mežica.
9. Datum čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 8. 2003 ob 12. uri v prostorih Občine
Mežica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok je 60 dni. Plačilni rok prične teči z
dnem potrditve situacije s strani naročnika.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: skupna
ponudba je možna z upoštevanjem določil
47. člena ZJN.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. člena ZJN: /
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
20 dni od dneva odpiranja ponudb, datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 15 dni od
odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70%,
– reference izvajalca 20%,
– možnost financiranja 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni dodatnih informacij.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodnega razpisa ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2003.
Občina Mežica
Št. 300-01-105/03
Ob-98084
1. Naročnik: Občina Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 125,
2252 Dornava, tel. 02/745-01-10, faks
02/755-07-91.
3. (a) Opis in obseg gradnje: čistilna
naprava.
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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: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Dornava.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
določeno v razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek gradnje
15. 9. 2003, dokončanje 30. 5. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina
Dornava, Dornava 125, 2252 Dornava,
kontaktna oseba: Jožef Munda, tel.
02/754-01-10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni najavi vsak delovnik od 8. do 14. ure, do preteka razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele do 19. 8. 2003
do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dornava, Dornava 125,
2252 Dornava.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 8. 2003 ob 13. uri, sedež Občine Dornava, Dornava 125.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: določeno v razpisni dokumantaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
15. 11. 2003, predvideni datum odločitve
15. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 48 z dne
23. 5. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 7. 2003.
Občina Dornava
Št. 34404-006/2003
Ob-98085
1. Naročnik: Občina Sveta Ana.
2. Naslov naročnika: Občina Sveta Ana,
Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slovenskih
goricah,
tel.
02/72-95-880,
faks
02/72-95-885.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana
v skupni dolžini 2.473 m.

Ocenjena vrednost del je 40,000.000
SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja za vsa razpisana dela
skupaj z ločenimi pogodbami za posamezno cesto.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: občinske ceste na območju občine Sveta Ana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september-oktober.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Sveta
Ana, Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah, tel. 02/72-95-880.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokomentacijo se lahko zahteva od objave tega
razpisa do 4. 8. 2003, vsak dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo proti plačilu v
višini 9.600 SIT (DDV je vključen) plačilo
je treba nakazati na transakcijski račun št.
01381-0100010821 s pripisom “razpisna
dokumentacija-modernizacija cest“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 8. 8. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Sveta Ana, Sv. Ana 17,
2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 8. 2003 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Sveta Ana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za zavarovanje resnosti ponudbe je potrebno
predložiti bančno garancijo v višini 5% vrednosti javnega naročila in mora veljati še 30
dni po izteku ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v skladu z zakonom o javnih naročilih.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
oziroma do podpisa pogodbe, 8. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– višina ponudbene cene – 88%,
– rok plačila situacij – 6% in
– garancijski rok – 6%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 7. 2003.
Občina Sveta Ana
Št. 35106-4/03-3/2
Ob-98086
1. Naročnik: Občina Podvelka.
2. Naslov naročnika: Podvelka 20,
2363 Podvelka, tel. 02/876-95-16, faks
02/876-62-16, e-mail: obcina@podvelka.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izdelava
pločnika ob G 1/1 od Podvelke do Steišnika.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
4. Kraj izvedbe: Brezno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del: oktober 2003 – maj 2004.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Občina
Podvelka, Podvelka 20, 2363 Podvelka,
kontaktna oseba Dušan Tkalec, tel.
02/876-95-16, faks 02/876-62-16.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12.30, v sredo tudi popoldan od
13. do 16.30, do vključno 11. 8. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 25.000 SIT ponudniki poravnajo
z nakazilom na transakcijski račun št.
01293-0100011253, Občina Podvelka, namen nakazila: razpisna dokumentacija.
Potrdilo o plačilu stroškov za razpisno
dokumentacijo mora biti priloženo ob dvigu
dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Podvelka, Podvelka 20,
2363 Podvelka.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 8. 2003 ob 9. uri v sejni sobi
Občine Podvelka, Podvelka 20, 2363 Podvelka.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v skladu
z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo sklenil pogodbo samo z glavnim
izvajalcem del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2004, odloči-

Št.

tev o sprejemu ponudbe predvidoma do
28. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahtevka za objavo: 7. 7. 2003.
Občina Podvelka
Št. 462-20/02-14
Ob-98087
1. Naročnik: Občina Kočevje.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje, tel. 01/89-38-237; faks
01/89-83-230.
3. (a) Opis in obseg gradnje: komunalno opremljanje za stanovanjsko sosesko P5/S14 Mestni log – Dolga vas,
II. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in sprejemljivost ponudb za en sklop, več
sklopov, ali za vse skupaj: dela se oddajo
v celoti v skupni vrednosti ca. 200,000.000
SIT za dve leti, v letošnjem letu se izvede 1.
sklop v vrednosti 50,000.000 SIT.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Kočevje; Mestni log –
Dolga vas.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek: september 2003, dokončanje: razvidno iz razpisne dokumentacije.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo
na: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje, pri Ivanu Maroltu, tel.
01/89-38-237.
(b) Datum, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek) do 18. 8.
2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokazilo o plačilu 30.000
SIT materialnih stroškov; podračun proračuna: 01248-0100005213.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 20. 8. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kočevje, vložišče, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 8. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 10% ocenjene vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvajajo v skladu z določili Zakona in navodila o izvrševanju proračuna v roku 60
dni od dneva izstavitve situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe potem, ko
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je ta izbrana kot najugodnejša: naročnik bo
z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo predloženo v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN:
skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva oddaje
ponudbe, ponudnike bo investitor oziroma
naročnik obvestil z obvestilom o oddaji naročila v roku 45 dni po uspelem javnem
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji; a) ponudbena cena 100%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: informacije dobijo interesenti pri Ivanu Maroltu, Občina Kočevje, Ljubljanska 26,
Kočevje, tel. 01/89-38-237 v uradnih urah.
17. Datum in številka predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 7. 2003.
Občina Kočevje
Št. 462-05/02-144
Ob-98088
1. Naročnik: Občina Kočevje.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje, tel. 01/89-38-237; faks
01/89-83-230.
3. (a) Opis in obseg gradnje: komunalno opremljanje v poslovni coni “ITAS“ v
Kočevju.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in sprejemljivost ponudb za en sklop, več
sklopov, ali za vse skupaj: dela se oddajo
v celoti v skupni vrednosti ca. 52,000.000
SIT brez DDV.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Kočevje – Reška cesta
pri “Tušu“.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek: september 2003, dokončanje: razvidno iz razpisne dokumentacije.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo
na: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje, pri Ivanu Maroltu, tel.
01/89-38-237.
(b) Datum, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek) do 18. 8.
2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokazilo o plačilu 20.000
SIT materialnih stroškov; podračun proračuna: 01248-0100005213.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 19. 8. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kočevje, vložišče, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 8. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 10% ocenjene vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvajajo v skladu z določili Zakona in navodila o izvrševanju proračuna v roku 60
dni od dneva izstavitve situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša: naročnik bo
z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo predloženo v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN:
skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva oddaje
ponudbe, ponudnike bo investitor oziroma
naročnik obvestil z obvestilom o oddaji naročila v roku 45 dni po uspelem javnem
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji; a) ponudbena cena 100%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: informacije dobijo interesenti pri Ivanu Maroltu, Občina Kočevje, Ljubljanska
26, Kočevje, tel. 01/89-38-237 v uradnih
urah.
17. Datum in številka predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 7. 2003.
Občina Kočevje
Št. 34406-0005/03-232
Ob-98136
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel.
05/714-13-61, telefaks 05/714-12-84.
2. Naslov naročnika: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, tel. 05/714-13-61, telefaks
05/714-12-84.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvajanje
vzdrževalnih del na gozdnih cesta v Občini Ilirska Bistrica v letu 2003.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj:
I. izvajanje vzdrževalnih del na območju
OE Postojna – Občina Ilirska Bistrica,
II. izvajanje vzdrževalnih del na območju
OE Sežana – Občina Ilirska Bistrica,
III. izvajanje vzdrževalnih del na celotnem
območju Občine Ilirska Bistrica.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Ilirska
Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive. Dela
se izvajajo po programu del Zavoda za gozdove Slovenije.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del:
10. 9. 2003, dokončanje del: 15. 11.
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, soba II/10,
kontaktna oseba je Stanko Škrab, tel.
05/714-13-61, telefaks 05/714-12-84,
elektronski
naslov:
stanko.skrab@ilirska-bistrica.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 23. 7. 2003 dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na TR št. 01238-0100016470,
odprtega pri Upravi za javne prihodke Postojna, namen nakazila: za razpisno dokumentacijo – vzdrževanje gozdnih cest v letu
2003 v Občini Ilirska Bistrica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 18. 8. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tajništvo urada župana, soba II/3.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
19. 8. 2003 ob 10. uri na naslovu: Občina
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica; sejna soba I/1.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 700.000 SIT in veljavnostjo 90 dni
od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: stroški naročila bremenijo občinski proračun v
okviru sredstev za vzdrževanje gozdnih
cest (zbrana sredstva iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, proračunskih sredstev Republike Slovenije). Naročnik je dolžan poravnati izvajalcu stroške rednega
vzdrževanja v roku 30 dni od uradnega
dneva prejema računa in priložene potrjene situacije s strani pristojne OE Zavoda
za gozdove Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90
dni. Datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 26. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnejšega ponudnika je: najnižja ponudbena cena, reference in stro-

kovna usposobljenost za obseg in področje
razpisanih del.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 662-07/03-8
Ob-98235
1. Naročnik: Občina Vojnik.
2. Naslov naročnika: Občina Vojnik,
Keršova 8, 3212 Vojnik.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija in dograditev osnovne šole Vojnik.
(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: Vojnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
možno: prikazati ločeno in predlog dokumentirati s predlaganimi vzorci.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek september 2003, čas izvedbe 2 leti.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Contraco
d.o.o., Cesta v Tomaž 7/a, 3212 Vojnik,
kontaktna oseba: Dušan Kovačevič, tel.
03/78-04-216.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do vključno 27. 7.
2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vojnik, Keršova 8,
3212 Vojnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 8. 2003 ob 14. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po mesečnih situacijah v skladu s pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 15. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 65%,
– rok plačila – 20%,
– rok izvedbe – 5%,
– reference – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2003.
Občina Vojnik
Št. 103/03
Ob-98252
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena dela za rekonstrukcijo ceste
G1-3/318 Petajnci-Tišina od km 0+828
do km 1+730.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta G1-3 Petajnci –
Murska Sobota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 12 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 8. 2003 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 8.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZIPRS0304.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o

Št.

sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 170,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 104/03
Ob-98137
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena
dela za izvedbo ureditve ceste skozi Bizeljsko ter ureditev Bizeljskega potoka.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R1-219 Bistrica-Bizeljsko.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 5 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV
(Irena
Skubic),
tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 8. 2003 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 18. 8.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ZIPRS0304.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 79,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 7. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 54
Ob-98275
1. Naročnik: Zveza športnih društev Slovan.
2. Naslov naročnika: Gortanova 21,
1000 Ljubljana, tel. 520-13-00, faks
520-13-03, e-mail: slovan@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prekritje
olimpijskega bazena z demontažnim balonom.
(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: Športni park Kodeljevo, Poljanska 99, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ZŠD Slovan,
Ljubljana, Gortanova 21, Alojz Mavrič, tel.
01/520-13-00, faks 01/520-13-03.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
21. 7. 2003 dalje od 8. do 12. ure po predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcijski
račun ZŠD Slovan št. 02012-0013408178.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 8. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ZŠD Slovan, Ljubljana, Gortanova 21. Zapečatene kuverte morajo biti
jasno označene z napisom “Ne odpiraj Ponudba za prekritje olimpijskega bazena
z demontažnim balonom“. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 8. 2003, ob 12. uri, ZŠD Slovan,
Ljubljana, Gortanova 21.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija - za resnost ponudbe v vrednosti 5% od razpisane vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe 90
dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena:
60 %, odlog plačila: 20%, reference za dela iz področja pokrivanja bazenov: 20 %.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2003.
Zveza športnih društev Slovan
Št. 05/2003
Ob-98304
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-27-00, faks
01/478-274.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno obrtniških del, strojnih in elektroinstalacij.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: se ne oddaja po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Objekt DURS, Kandijska 21, Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
uvedbi izvajalca v posel; rok za izvedbo 3
mesece.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: na naslovu naročnika, Urban Seničar, tel. 01/478-28-25.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 8. 2003, do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: na naslov naročnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 8. 2003, ob 9.30, na naslovu
naročnika, sejna soba v 2. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
a) bančno garancijo za resnost ponudbe
so ponudniki dolžni predložiti s ponudbo.
Bančna garancija mora biti izdana v višini
1,000.000 SIT in mora veljati vključno do
30. 9. 2003;
b) izbrani izvajalec je dolžan najkasneje
v 10 dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj
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za veljavnost pogodbe naročniku izročiti
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti
pogodbe;
c) izvajalec mora izročiti naročniku ob
primopredaji pogodbenih del bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% od končne pogodbene cene. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena. Rok trajanja garancije je za
30 dni daljši, kot je splošni garancijski rok
določen v pogodbi. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. Kolikor se garancijski rok
podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak
čas tudi rok trajanja garancije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok je 30 dni po prejemu fakture, ta pa se
izda po primopredaji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo zahteval pisno pogodbo med skupino ponudnikov. Vsak ponudnik izmed skupine ponudnikov odgovarja solidarno neomejeno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik je moral v letih
2001, 2002 ali 2003 dokončati vsaj dve
primerljivi deli v vrednosti nad 15,000.000
SIT.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: izbor predvidoma v 1
tednu od odpiranja ponudb, ponudbe morajo veljati vsaj do 30. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
skupna ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: omogočen bo ogled, in sicer 8. avgusta 2003 ob 10. uri.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2003.
Republika Slovenija
Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS
Št. 110-1/03
Ob-98307
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija voziščne konstrukcije na avtocesti A1 – odsek 0656 Postojna – Razdrto od km 1,200 do km 2,800.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: AC A1 odsek 0656 Postojna – Razdrto od km 1,200 do km
2,800.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 14 dni od uvedbe izvajalca v delo,
najkasneje do 15. 6. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna
oseba je Marjana Logar, tel. 01/30-68-253,
faks 01/30-68-206. Strokovne informacije
posreduje Breda Rok, inž. grad. – DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, tel. 01/30-68-249, faks 01/30-68-251.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 20. 8. 2003 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
20. 8. 2003 ob 11. uri v prostorih DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba 1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3,570.000 SIT in veljavnostjo najmanj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira iz lastnih sredstev DARS
d.d. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
je 180 dni po preteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe. Predvideni datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 30. 9.
2003.
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15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev
razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-98308
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija voziščne konstrukcije na avtocesti A1 – odsek 0037 Slovenska Bistrica – Slovenske Konjice od km 4,700 do
km 5,400.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: AC A1 odsek 0037 Slovenska Bistrica – Slovenske Konjice od km
4,700 do km 5,400.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 7 dni od uvedbe izvajalca v delo,
najkasneje do 15. 6. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Breda Rok,
inž. grad. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, tel. 01/30-68-249,
faks 01/30-68-251.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 20. 8. 2003 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
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20. 8. 2003 ob 12. uri v prostorih DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba 1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,550.000 SIT in veljavnostjo najmanj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira iz lastnih sredstev DARS
d.d. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
je 180 dni po preteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe. Predvideni datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 29. 9.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev
razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-98309
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
povezovalne ceste od Dolomitskega
odreda do priključka Brdo – 1 faza od
km 0+000 do km 0+929,03.
(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: povezovalna cesta od
ceste Dolomitskega odreda do priključka
Brdo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok za popolno
dokončanje del je 9 mesecev po prejemu
obvestila Inženirja, da lahko prične z deli.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
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tacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba
je Oto Rubinič univ. dipl. inž. grad., tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206 in Bojan Cerkovnik univ. dipl. inž. grad., tel.
04/28-08-806, faks 04/28-08-809.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 80.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije lahko ponudniki
poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03)
oziroma z virmanom na TRR št.
02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski
banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., s pripisom “za razpisno dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 22. 8. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
22. 8. 2003 ob 10. uri v prostorih DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba 1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 23,700.000 SIT. Veljavnost
bančne garancije mora biti najmanj 172
dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira iz lastnih sredstev DARS
d.d. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
je 142 dni po preteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe. Predvideni datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 1. 10.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev
razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objav-
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ljen v Uradnem listu RS, št. 35 z dne 11. 4.
2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 68
Ob-98313
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-23-05 in telefaks 02/449-23-79.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbeno obrtniška, elektroinstalacijska in
strojno instalacijska dela na pošti
Vrhnika.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne.
4. Kraj izvedbe: Vrhnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje: 1. 12.
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Pošta Slovenije, 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 dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR
90672-0000040025 sklic 00 0000-17.
Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za razpisno dokumentacijo in
vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da
pripišejo številko in naziv javnega naročila,
številko telefaksa in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 8. 2003 ob 11. uri v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, v
Mariboru – sejna soba v IV. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
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– ponudnik mora biti registriran pri pristojenem državnem organu 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 oziroma
ni smela biti izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ponudnik mora
predložiti lastno izjavo, s katero potrjuje svojo nekaznovanost; ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
spredpisi v RS;
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran račun več
kot 10 dni (skupaj s partnerji);
– ponudnik v letu 2002 ni smel imeti
promet manjši od mnogokratnika 5 ponudbene vrednosti (skupaj s partnerji);
– potrjen vzorec pogodbe;
– pogodbo s podizvajalcem, oziroma pogodbo o skupnem nastopanju, če ponudnik
zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v
obliki poslovnega sodelovanja;
– ponudba mora biti veljavna najmanj 75
dni od dneva odpiranja ponudb;
– ponudnik ne sme dati zavajajočih 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 izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, ponudnik mora za zadnjih pet let priložiti
vsaj pet pisnih ocen naročnikov, da je ponudnik kvalitetno izvajal dela.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 75 dni od datuma odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb je 25. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
vrednost ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo posredoval pisna pojasnila na pisne zahtevke. Zahtevke morajo
zainteresirani ponudniki posredovati obvezno pisno, lahko pa tudi po elektronski pošti:
alenka.mihurko@posta.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 1089/07/03
Ob-98331
1. Naročnik: Univerza v Mariboru; financer: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,
2000 Maribor.
3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
javnega naročila je gradnja objekta za bivanje študentov kapacitete ca. 160 ležišč z zagotovitvijo zemljišča po sistemu ključ v roke s fiksno ceno do pridobitve uporabnega dovoljenja.

Zgrajeni objekt mora izpolnjevati vse
gospodarske, tehnične in funkcionalne
pogoje naročnika, izbrani izvajalec pa bo
moral:
– zagotoviti ustrezno komunalno opremljeno zemljišče na območju mesta Maribor, velikosti najmanj 1.600 m2, dosegljivo
z vozili mestnega potniškega prometa;
– pridobiti lokacijsko informacijo skladno
z 42. členom ZGO-1 in vso potrebno dokumentacijo, projektnih pogojev oziroma/in
soglasij v skladu s 50. členom ZGO-1 za
pridobitev gradbenega dovoljenja;
– izdelati projektno dokumentacijo (PGD,
PZI) za vsa dela ter opremo;
– izvesti vsa gradbena, obrtniška, strojno
in elektro instalacijska dela na objektu z zunanjo ureditvijo in izvedbo vseh komunalnih
priključkov vključno s plačilom priključnin in
izgradnjo ca. 80 parkirišč;
– opremiti objekt (oprema bivalnih in
skupnih prostorov doma);
– izdelati celotno tehnično dokumentacijo v skladu z 39. členom ZGO-1 in pridobiti uporabno dovoljenje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo oddal najugodnejšemu ponudniku celotno javno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izvedbo celotnega javnega naročila bo naročnik oddal
najugodnejšemu ponudniku po sistemu
ključ v roke s fiksno ceno, kjer bo izvajalec
izdelal tudi celotno projektno in tehnično
dokumentacijo.
Kot potrebna izhodišča za izdelavo ponudbe bo naročnik z razpisno dokumentacijo predal ponudnikom projektno nalogo s
podatki o kapacitetah, obsegu gradnje ter
navodili, ki jih bo moral upoštevati pri projektiranju in gradnji tovrstnega objekta.
4. Kraj izvedbe del: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi variante za različne
lokacije ob pogoju, da so usklajene s projektno nalogo naročnika ter izpolnjujejo razpisne pogoje. Vse variante mora ponudnik
cenovno ovrednotiti, naročnik pa jih bo ocenjeval v skladu z objavljenimi merili za oddajo javnega naročila.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden
pričetek takoj po podpisu pogodbe, v 3´5
mesecih pridobitev gradbenega dovoljenja
in v nadaljnjih 9 mesecih izgradnja objekta
s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Proplus d.o.o.,
Strma ulica 8, 2000 Maribor, telefaks
02/250-41-35, tel. 02/250-41-10, Günter
Sovič, tel. 041/631-785.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 9. 8. 2003,
vsak delovnik od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, negotovinsko plačilo na transakcijski račun št.
04515-0000334091, pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 21. 8. 2003,
do 10. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Mariboru, 2000 Maribor, Slomškov trg 15, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 21. 8. 2003, ob 12. uri, Univerza v Mariboru, 2000 Maribor, Slomškov trg
15, soba št. 116/I.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v
višini 10% vrednosti, z veljavnostjo do
izročitve bančne garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačeval opravljena dela na osnovi mesečnih in končne situacije, izstavljenih
v višini stopnje gotovosti del. Naročnik jih
bo plačeval z zamikom 60 dni od uradnega
prejetja potrjenega računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba za izvedbo celotnih razpisanih del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. Zakona o javnih
naročilih: ponudnik je lahko vsaka pravna
ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba po merilih:
– skupna ponudbena cena 40%,
– rok izvedbe 30%,
– zagotavljanje lokacijskih pogojev nudenega zemljišča 24%,
– garancijski roki 6%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: v Uradnem listu RS, št.
67/03, Ob-97906.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2003.
Univerza v Mariboru
Ob-98333
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: MOL, Oddelek za
predšolsko vzgojo izobraževanje in šport,
Resljeva 18, Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija in protipotresna rekonstrukcija, rušitev in nadomestna gradnja prizidka,
odstranitev vhoda ter sprememba namembnosti podstrešja OŠ Božidarja
Jakca – podružnične šole Hrušica.
(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: Ljubljana, Pot do šole 1.

Št.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek oktobra
2003, dokončanje del julij 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Služba za izobraževanje, Resljeva 18, Ljubljana, Mojca Kitek Ruparčič,
udia, tel. 01/306-40-25.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
28. 7. 2003 od 8. do 12. ure po predhodni
najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na TR MOL št:
01261-0100000114.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 8. 2003 do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOL; OPVIŠ, Resljeva 18, soba 105.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 8. 2003, ob 12. uri, Oddelek za
predšolsko vzgojo izobraževanje in šport,
Resljeva 18, Ljubljana, sejna soba – 2. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od ponujene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili ZIPRS oziroma ponujenimi plačilnimi pogoji, če so ugodnejši od rokov
določenih v ZIPRS.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe 90
dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 90%, garancija 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2003.
Mestna občina Ljubljana
Ob-98335
1. Naročnik: Občina Šoštanj.
2. Naslov naročnika: Občina Šoštanj,
Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, telefaks
03/898-43-33.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rušitvena
dela in izgradnja šolskega objekta z zunanjo ureditvijo pri gradnji Osnovne šole Šoštanj (I. faza investicije), izvedba
po sistemu “na izmere“.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
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vse skupaj: naročnik bo oddal najugodnejšemu ponudniku celotno javno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Šoštanj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi le variante, predvidene s projektno ali z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek – s
podpisom pogodbe, dokončanje del za
vgradnjo opreme – julij 2004, uporabno dovoljenje – november 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Proplus
d.o.o., 2000 Maribor, Strma ul. 8, tajništvo; dodatne informacije: Bojana Sovič,
Stanislav Urek, tel. 02/250-41-10, faks
02/250-41-35.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT, na TRR Proplus d.o.o., Maribor, pri NKBM, št.
04515-0000334091, pred dvigom razpisne
dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 18. 8. 2003,
do 11. ure (prispetje).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šoštanj, Trg svobode
12, 3325 Šoštanj, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 18. 8. 2003, ob 13. uri, Občina
Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj,
sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, v višini
10% vrednosti, z veljavnostjo do izročitve
bančne garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na
osnovi začasnih situacij z zamikom 60 dni
od uradnega prejetja potrjenega računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložitev pogodbe o skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. Zakona o javnih
naročilih: ponudnik je lahko vsaka pravna
ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je do 10. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: Uradni list RS, št.
61-62 z dne 27. 6. 2003.
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2003.
Občina Šoštanj

18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2003.
Občina Majšperk

Št. 351-03-0001/98-9/03
Ob-98340
1. Naročnik: Občina Majšperk.
2. Naslov naročnika: Majšperk 32a,
2322 Majšperk, faks 02/794-42-21,
natasa.obc. majsperk@siol.net,
tel.
02/795-08-30.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
Osnovne šole Majšperk.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudnik mora predložiti ponudbo za celoto razpisanih del.
(c) Podatki o namenu naročila kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Majšperk.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september
2003, september 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Majšperk, Marjan Gorčenko, tel.
02/795-08-30.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure od 23. 7. 2003 dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, zakladniški
podračun UJP Slovenska Bistrica št.
01269-0100017182, sklic 233.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: v zaprti ovojnici z oznako “Razpis za OŠ Majšperk“ na naslov Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 8. 2003 ob 17. uri v sejni sobi
Občine Majšperk, Majšperk 32a, 2322
Majšperk.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu s pogoji iz 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): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 50 dni od odpiranja
ponudb; 20 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z pogoji iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 51 z dne
30. 5. 2003, Ob-95203.

Št. 01/03
Ob-98341
1. Naročnik: Občina Hoče-Slivnica.
2. Naslov naročnika: Pohorska cesta
15, 2311 Hoče, tel. 02/616-53-20, faks
02/616-53-30.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija in nadzidava šolskih prostorov
Osnovne šole Franca Lešnika – Vuka
Slivnica – III. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: predvidena je oddaja v enem
sklopu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Mariborska cesta 4,
Slivnica, 2312 Orehova vas.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: avgust 2003 do
avgust 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311
Hoče, Liljana Mezgec in Irma Bračko, tel.
02/616-53-20, faks 02/616-53-30.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 8. 8. 2003;
ponedeljek, sreda in petek od 8. do 12.
ure, v sredo od 13. do 16. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača 10.000 SIT na
TRR 01360-010000 9425 za namen plačila “Pristojbina za javni razpis OŠ Slivnica“,
sklic na št. 70-2003.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 8. 2003 ob 12.30 v sejni sobi
Občine Hoče – Slivnica v Hočah, Pohorska
cesta 15.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% vrednosti, z veljavnostjo do izročitve
bančne garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačeval izvršena dela na podlagi
začasnih mesečnih situacij, z zamikom 60
dni od uradnega prejetja potrjene situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba za izvedbo
celotnih razpisanih del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik je lahko vsaka
pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za

opravljanje te dejavnosti vsa potrebna dovoljenja.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma
najkasneje do 17. 10. 2003; 1. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejša ponudba po merilih:
– ponudbena cena: 80%
Točke za ceno se izračunajo po formuli:
cena – najugodnejši ponudnik
------------------------------------------------------ × 80 točk
cena – ponudnik
– reference zgrajenih šolskih objektov:
10%
1. najmanj 5 šolskih objektov v zadnjih 5
letih – 10%, z vrednostjo najmanj
50,000.000 SIT,
2. najmanj 3 šolski objekti v zadnjih
5 letih – 5%, z vrednostjo najmanj
50,000.000 SIT,
3. manj kot 3 šolski objekti v zadnjih
petih letih 0%;
– reference strokovnega kadra: 5%,
Kot usposobljenost strokovnega kadra
štejejo kadri, ki so sodelovali na najmanj 5
šolskih objektih vrednosti nad 50,000.000
SIT. Upošteva se tudi zadostno število delavcev z ustreznimi znanji in referencami za
tovrstna dela,
– oprema izvajalca: 5%.
Točkuje se oprema, ki jo ponudnik stalno uporablja in je ima vsaj 50% v svoji lasti.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: ocenjena vrednost naročila:
530,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 29 z dne
21. 3. 2003, št. 4/03, Ob-90626.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2003.
Občina Hoče-Slivnica
Ob-98344
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-01.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
AC A2 Karavanke-Obrežje odsek Smednik-Krška vas. Glavna gradbena dela,
od km 0.000 do km 4.580: sklop I: trasa, deviacije, regulacije, komunalni vodi, sklop II: objekti.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: skupaj oziroma po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti izdelani.
4. Kraj izvedbe: Smednik – Krška vas.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variant ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del za sklop I je 10. 12. 2004, rok dokončanja del za sklop II je 20. 10. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: ZIL inženiring
d.d. Ljubljana, Kersnikova 10, kontaktna
oseba za dodatne informacije Ivo Lah
univ.dipl.inž.arh., (tel. 01/433-50-40), dvig
razpisne dokumentacije – vložišče ZIL inženiringa I. nadstropje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 150.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije ponudnik poravna z
virmanom na TRR št. 05100-8010026397
pri A Banki VIPA d.d. v korist ZIL inženiring
d.d., s pripisom “za razp.dokum.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 8. 2003 do
10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ZIL inženiring d.d. Kersnikova
10, Ljubljana – vložišče I. nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 8. 2003 ob 12. uri v prostorih
Ministrstva za promet in zveze, Langusova
4, Ljubljana, sejna soba 7. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
za sklop I v višini 108,000.000 SIT, za sklop
II 32,000.000 SIT. Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti veljavna 172 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se finansira iz lastnih sredstev DARS
d.d. in kredita Evropske investicijske banke
(EIB).
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni od odpiranja ponudb. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 40 dni od
odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnitvi ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 31 z dne
28. 2. 2003, Ob-89130.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
DARS d.d.
Ob-98345
1. Employer: Motorway Company in the
Republic of Slovenia – DARS d.d.
2. Employer Address: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Branch Office Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, phone
01/300-99-00, fax 01/300-99-01.

Št.

3. (a) Type and scope of construction
works: construction of MW Karavanke –
Obrežje, section Smednik – Krška vas.
Main construction works from km 0.000
to km 4.580. Lot I: construction of the
motorway alignment, deviations, regulations, infrastructure lines. Lot II: construction of structures.
(b) If it is projected that parts of the works
or a group of works from the order be
awarded individually, the scope of the group
of works and the possibility of tendering for
one group, several groups or everything together: works are awarded by the Lots.
(c) Information about the purpose of
civil works, if the preparation of designs
is included: designs comleted.
4. Location of the performance of
works: MW section Smednik – Krška vas.
5. Acceptability of alternatives: no alternatives are acceptable.
6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration
of the works:
The completion date is December 10,
2004. for Lot I.
The completion date is October 20,
2004. for Lot II.
7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation
may be requested: bidders may obtain the
tender documentation at the address: ZIL
inženiring d.d., Kersnikova 10, 1000
Ljubljana, 1st floor, vložišče (mail room).
ZIL inženiring d.d., Kersnikova 10, 1000
Ljubljana; the contact person is Ivo Lah,
phone +386/1/433-50-40.
(b) The date from which tender documentation can be requested: every working day between 10.00 a.m. and 12.00
(noon) local time.
(c) Bidders can obtain tender documentation for the selection of a Contractor with
open procedure at the address below upon
payment of a non returnable sum of SIT
150.000,00 (VAT included) by transfer to
the bank account number TRR:
05100-8010026397 at Abanka VIPA d.d.,
Slovenska 58, 1000 Ljubljana, in favour of
ZIL Inženiring d.d., with the note attached:
“For Tender Documentation“.
8. (a) Final date and hour for submitting the Bid: only those Bids handed in by
10.30 a.m. on August 27th, 2003 at the
latest will be accepted.
(b) Complete address at which the Bids
must be handed in: ZIL inženiring d.d.,
Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, 1st floor,
Vložišče (mail room).
9. Date, hour and location of opening
the Bids: Public opening of the Bids will
take place on August 27th, 2003 at 12.00
(noon) at this address: Ministrstvo za promet
in zveze, Langusova 4, 1000 Ljubljana, 7 th
floor, conference room.
10. The amount, type and validity of
acceptable Bid Security, if required in this
procedure: the bid must be accompanied
by a Bid Security in the amount of SIT
108.000.000,00 for Lot I and SIT
32.000.000,00 for Lot II. Validity of the
Bank Guarantee is 172 days upon the date
of the public opening of the Bids.
11. The main conditions cencerning
the financing and payment, and/or quot-
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ing of relevant provisions from other documents concerning payments: the order
shall be financed from the proper funds of
the Motorway Company in the Republic of
Slovenia, DARS d.d. and the loan awarded
by the European Investment Bank (EIB). The
method of payment concerning the redemption dates is determined in the sample of
the contract as the obligatory part of the
tender documentation.
12. Legal form of connection of Bidders in the group within one Bid, after it
has been selected as the most favourable
(Public Procurement Act, Article 47): in
accordance with tender specifications.
13. Conditions that must be met by the
Bidder to establish financial, business
and technical qualification, apart from the
general provisions of Articles 41 and 43
of the Public Procurement Act: in accordance with the tender specifications.
14. Date until which the Bid must be
valid, and the projected decision date
on the acceptance of Bid: validity of the
Bid is 142 days upon the date of the public opening of the Bids. The anticipated
decision date on the Acceptance of Bids
is 40 days from the date of the public
opening of the Bids.
15. Criteria of Bid evaluation: the lowest price when other biding conditions are
complied with.
16. Possible other information about
the tender: /
17. Date and number of the publication of a previous Public Tender, if available: the previous Public Tender was published on February 28th, 2003 in the Official Gazette No. 31/03, Ob-89130.
18. Date of submitting the request for
publication: 14. 7. 2003.
Motorway Company
in the Republic of Slovenia
DARS d.d.
Ob-98346
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-01.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
AC A2 Karavanke-Obrežje odsek Smednik-Krška vas. Glavna gradbena dela,od km 4.580 do km 5.560 in od km
5.680 do km 13.715. sklop I: trasa, priključek, deviacije, komunalni vodi. sklop
II: objekti.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: skupaj oziroma po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti izdelani.
4. Kraj izvedbe: Smednik – Krška vas.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variant ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
je za sklop I 10. 12. 2004, in rok dokončanja za sklop II je 20. 10. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: ZIL inženiring
d.d. Ljubljana, Kersnikova 10, kontaktna
oseba za dodatne informacije Ivo Lah univ.
dipl. inž. arh., (tel. 01/433-50-40), dvig razpisne dokumentacije – vložišče ZIL inženiringa I. nadstropje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 150.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije ponudnik poravna z
virmanom na TRR št. 05100-8010026397
pri A Banki VIPA d.d. v korist ZIL inženiring
d.d., s pripisom “za razp.dokum.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 8. 2003 do
10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ZIL inženiring d.d. Kersnikova
10, Ljubljana – vložišče I. nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 8. 2003 ob 12. uri v prostorih
Ministrstva za promet in zveze, Langusova
4, Ljubljana, sejna soba 7. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
za sklop I v višini 178,000.000 SIT, za sklop
II 43,200.000 SIT. Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti veljavna 172 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se finansira iz lastnih sredstev DARS
in kredita Evropske investicijske banke
(EIB).
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni od odpiranja ponudb. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 40 dni od
odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnitvi ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 31 z dne
28. 2. 2003, Ob-89130.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
DARS d.d.
Ob-98347
1. Employer: Motorway Company in the
Republic of Slovenia – DARS d.d.
2. Employer Address: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Branch Office Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, phone
01/300-99-00, fax 01/300-99-01.
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3. (a) Type and scope of construction
works: construction of MW Karavanke –
Obrežje, section Smednik – Krška vas.
Main construction works from km 4.580
to km 5.560 and from km 5.680 to km
13.715. Lot I: construction of the
motorway alignment, Connection, deviations, infrastructure lines. Lot II: construction of structures.
(b) If it is projected that parts of the
works or a group of works from the order
be awarded individually, the scope of the
group of works and the possibility of tendering for one group, several groups or
everything together: works are awarded by
the Lots.
(c) Information about the purpose of
civil works, if the preparation of designs
is included: designs comleted.
4. Location of the performance of
works: MW section Smednik – Krška vas.
5. Acceptability of alternatives: no alternatives are acceptable.
6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration
of the works:
The completion date is December 10,
2004. for Lot I.
The completion date is October 20,
2004. for Lot II.
7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation
may be requested: bidders may obtain the
tender documentation at the address: ZIL
inženiring d.d., Kersnikova 10, 1000
Ljubljana, 1st floor, vložišče (mail room). ZIL
inženiring d.d., Kersnikova 10, 1000
Ljubljana; the contact person is Ivo Lah,
phone +386/1/433-50-40.
(b) The date from which tender documentation can be requested: every working day between 10.00 a.m. and 12.00
(noon) local time.
(c) Bidders can obtain tender documentation for the selection of a Contractor with
open procedure at the address below upon
payment of a non returnable sum of SIT
150.000,00 (VAT included) by transfer to
the bank account number TRR:
05100-8010026397 at Abanka VIPA d.d.,
Slovenska 58, 1000 Ljubljana, in favour of
ZIL Inženiring d.d., with the note attached:
“For Tender Documentation“.
8. (a) Final date and hour for submitting the Bid: only those Bids handed in by
10.30 a.m. on August 28th, 2003 at the
latest will be accepted.
(b) Complete address at which the
Bids must be handed in: ZIL inženiring
d.d., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, 1st
floor, vložišče (mail room).
9. Date, hour and location of opening
the Bids: Public opening of the Bids will
take place on August 28th, 2003 at 12.00
(noon) at this address: Ministrstvo za promet
in zveze, Langusova 4, 1000 Ljubljana, 7th
floor, conference room.
10. The amount, type and validity of
acceptable Bid Security, if required in this
procedure: the bid must be accompanied
by a Bid Security in the amount of SIT
108.000.000,00 for Lot I and SIT
32.000.000,00 for Lot II. Validity of the
Bank Guarantee is 172 days upon the date
of the public opening of the Bids.

11. The main conditions cencerning
the financing and payment, and/or quoting of relevant provisions from other documents concerning payments: the order
shall be financed from the proper funds of
the Motorway Company in the Republic of
Slovenia, DARS d.d. and the loan awarded
by the European Investment Bank (EIB). The
method of payment concerning the redemption dates is determined in the sample of
the contract as the obligatory part of the
tender documentation.
12. Legal form of connection of Bidders in the group within one Bid, after it
has been selected as the most favourable
(Public Procurement Act, Article 47): in
accordance with tender specifications.
13. Conditions that must be met by the
Bidder to establish financial, business
and technical qualification, apart from the
general provisions of Articles 41 and 43
of the Public Procurement Act: in accordance with the tender specifications.
14. Date until which the Bid must be
valid, and the projected decision date on
the acceptance of Bid: validity of the Bid is
142 days upon the date of the public opening of the Bids. The anticipated decision
date on the Acceptance of Bids is 40 days
from the date of the public opening of the
Bids.
15. Criteria of Bid evaluation: the lowest price when other biding conditions are
complied with.
16. Possible other information about
the tender: /
17. Date and number of the publication of a previous Public Tender, if available: the previous Public Tender was published on February 28th, 2003 in the Official Gazette No. 31/03, Ob-89130.
18. Date of submitting the request for
publication: 14. 7. 2003.
Motorway Company
in the Republic of Slovenia
DARS d.d.
Št. 351-06-45/2003
Ob-98369
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
GOI del za ureditev prostorov za potrebe Upravne enote Žalec.
(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: Žalec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: razviden iz razpisne dokumentacije.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana – Sektor za
javna naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure,
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vsak delovni dan od dneva objave do dneva
odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272003.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 8. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 8. 2003 ob 9.30, Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančne garancije po razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – 100 točk,
2. reference ponudnika – 13 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslov naročnika; faks
01/478-18-78.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2003.
Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije
Št. 352-05-62/02-1
Ob-98373
1. Naročnik: Občina Kidričevo.
2. Naslov naročnika: Borisa Kraigherja
25, 2325 Kidričevo, tel. 02/799-06-10,
faks 02/799-06-19, e-mail: obcina.kidricevo.igor@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: kanalizacija v Apačah-vzhod II. faza del in kanalizacija v Kungoti pri Ptuju -kanal 6.0.
(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: Apače in Kungota pri
Ptuju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 8. 9. 2003
do 30. 11. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina
Kidričevo, Borisa Kraigherja 25, 2325

Št.

Kidričevo, tajništvo, Egon Repnik, Igor
Premužič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v obdobju od
21. 7. 2003 do 14. 8. 2003 vsak delavnik
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun
01245-0100017097.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kidričevo, Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 8. 2003 ob 12.30 v sejni sobi
Občine Kidričevo.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z zakonom.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2003.
Občina Kidričevo
Ob-98382
1. Naročnik: Občina Trzin.
2. Naslov naročnika: Občina Trzin, Mengeška 9, 1236 Trzin, tel. 01/564-45-50,
faks 01/564-17-72, e-mail: info@obcina-trzin.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: notranja
oprema kleti, pritličja in medetaže
družbeno poslovnega centra PO2 v sklopu soseske T3 TRZIN z namenom: mladinski klub in večnamenska dvorana v
kleti, hall in polivalentna ambulanta v
pritličju ter pisarne in knjižnica v medetaži. Ocenjena vrednost notranje opreme
(brez DDV) znaša 45 mio SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljanska ulica 12/f,
1236 Trzin.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: oktober/november 2003.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: IN.CO
Invest d.o.o., Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana (Dušan Markič, gr. inž., tel.
01/42-34-347, faks 01/42-34-348, GSM
041/624-818, e-mail: dusan. markic@inco-invest.si).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 21. 7. 2003
do 19. 9. 2003, od 8. do 15. ure po predhodni najavi in dostavi dokazila o plačilu
zneska iz 7.(c) točke.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT (brez DDV) na
TRR Občine Trzin št. 01386-0100001846
pri Banki Slovenije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 9. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Trzin, Mengeška 9,
1236 Trzin.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 9. 2003 ob 13. uri v prostorih
občine Trzin, Mengeška 9, 1236 Trzin.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% od ponudene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili ZIPRS oziroma ponujenimi plačilnimi pogoji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kadrovska usposobljenost, finančna sposobnost, tehnična sposobnost.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe 90 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb:
A) ponudbena cena 80%,
B) plačilni pogoji 10%,
C) reference 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2003.
Občina Trzin
Št. 005-18/2003-133
Ob-98397
1. Naročnik: Občina Šentjur.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 10,
3230 Šentjur, faks. 03/5743-446.
3.(a) Opis in obseg gradnje: gradnja
cestnega omrežja v območju naselja
Proseniško.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih je predvidena.
4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala v
naselju Proseniško v Občini Šentjur.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

Stran

4120 / Št. 68-70 / 18. 7. 2003

6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali časa izvedbe: september
2003 – november 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur; kontaktna oseba Tadeja Zorič, tel. 03/747-13-25,
faks. 03/5743-446.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od vključno
22. 7. 2003 dalje, vsak dan med 9. in 14.
uro do oddaje ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki poravnajo
z nakazilom na transakcijski račun št.
01320-0100004983, Občina Šentjur, namen nakazila: razpisna dokumentacija za
gradnjo cestnega omrežja v območju naselja Proseniško.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 22. 8. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentjur, Mestni trg 10,
Šentjur, III. nadstropje soba št. 51/A- vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 22. 8. 2003
ob 10. uri, v veliki sejni sobi Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur – pritličje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo v višini 10% vrednosti razpisanih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačal z razpisom oddana dela po
mesečnih situacijah v skladu z razpisnimi
pogoji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
razpisana dela oddal enemu izvajalcu, ki
lahko angažira podizvajalce pod pogoji iz
razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: zahtevana dokazila po
razpisni dokumentaciji mora ponudnik priložiti ponudbi.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti veljavna vsaj 90 dni od dneva oddaje
ponudbe; predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 5. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudbe: merila
so podrobneje opisana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, po
predhodnem dogovoru, pri Petru Ograjenšku, tel. 03/747-13-24 in Tadeji Zorič, tel.
03/747-13-25.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2003.
Občina Šentjur
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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
Zavrnitev ponudb
Ob-98295
Obveščamo vas, da je naročnik v odprtem postopku oddaje naročila za fizično varovanje in opravljanje receptorske službe v
skladišču naftnih derivatov Ortnek, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 56 z dne
13. 6. 2003, Ob-96010, zavrnil vse ponudbe ponudnikov kot nepravilne.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Razveljavitev
Št. 64000-04/2003
Ob-98219
V celoti razveljavljamo javni razpis za oddajo naročila storitev po odprtem postopku
za opravljanje dnevnih prevozov šolskih
otrok v osnovno šolo Sveta Ana za šolsko
leto
2003/2004,
2004/2005
in
2005/2006, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 49-51 z dne 30. 5. 2003, Ob-94843,
zaradi razlogov iz 76. člena v povezavi s
77. členom Zakona o javnih naročilih. Razpis se ponovi.
Občina Sveta Ana
Ob-98219
1. Naročnik: Občina Sveta Ana.
2. Naslov naročnika: Sveta Ana 17,
2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah, tel.
02/729-58-80, faks 02/729-58-85.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: opravljanje dnevnih prevozov šolskih otrok v osnovno šolo Sveta Ana za šolsko leto 2003/2004,
2004/2005 in 2005/2006.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: navedeno v razpisni dokumentaciji.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Sveta
Ana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
sprejemljive so samo variante naročnika.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: šolsko leto
2003/2004, 2004/2005 in 2005/2006,
začetek 1. 9. 2003, zaključek 30. 6. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Sveta Ana, Sveta Ana 17, 2233 Sveta
Ana, informacije Irena Golob tel.
02/729-58-84.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave razpi-

sa do 14. 8. 2003, vsak delavnik od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 9.600 SIT
(DDV je vključen) je treba nakazati na transakcijski račun št. 01381-0100010821 s
pripisom “razpisna dokumentacija – šolski
prevozi“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 8. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Sveta Ana, Sveta Ana
17, 2233 Sveta Ana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 8. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Občina Sveta Ana, Sveta Ana 17, 2233
Sveta Ana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po določbah razpisne dokumentacije.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): navedeno v
razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: v določbah razpisne dokumentacije.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2003, predviden datum odločitve
22. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. julij 2003.
Občina Sveta Ana
Št. 30008-1/03-03
Ob-98081
1. Naročnik: Občina Muta.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 17,
2366 Muta, tel. 02/876-12-55, faks
02/876-11-14, obcina.muta@muta.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje šolskih
prevozov na območju Občine Muta. Vrsta storitve: storitve kopenskega transporta
po prilogi 1A ZJN-1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
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paj: naročilo se odda po posameznih relacijah. Ponudnik lahko ponudi posamezne
razpisane relacije ali vse relacije v celoti.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Muta.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za obdobje od 1. 9. 2003 do 31. 8.
2004, z možnostjo podaljšanja za eno leto
vendar skupno največ 5 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se dvigne v tajništvu Občine
Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta. Kontaktna
oseba: Sašo Pavlič, tel. 02/876-12-55,
041/411-644.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
vsak dan od 8. do 14. ure, ob sredah do
16. ure in v petek do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na TTR št.
01281-0100011065 s pripisom Javni razpis-izvajanje šolskih prevozov.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: osebno v tajništvo Občine Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta ali po pošti na
naslov: Občina Muta, Glavni trg 17, 2366
Muta.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 8. 2003 ob 13. uri v prostorih
Občine Muta.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo opravljene storitve plačeval v roku
30 dni po izstavitvi računa izvajalca. Izvajalec izstavi račun za opravljene storitve 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): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o 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: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 31. 8. 2003. Predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 15. 8.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: 50% cena, 25% izkušnje pri prevozu otrok na dolo-
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čenih relacijah, 15% reference in 10% druge ugodnosti.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2003.
Občina Muta
Št. 403 05-8/2003-3
Ob-98113
1. Naročnik: Občina Rogašovci.
2. Naslov naročnika: Rogašovci 14b,
9262 Rogašovci, tel. 02/55-88-404, faks
02/557-16-07, e-pošta: obcina.rogasovci@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok iz občine Rogašovci v letih 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006
za Osnovno šolo Sveti Jurij s podružnico
Pertoča.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Rogašovci, relacije v razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
možna na osnovi utemeljitve.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za šolska leta 2003/2004,
2004/2005 in 2005/2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občinska
uprava, Sv. Jurij 15a, 9262 Rogašovci.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 8. 2003 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Rogašovci, Občinska
uprava, Sveti Jurij 15a, 9262 Rogašovci.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 8. 2003 ob 14. uri na sedežu
občinske uprave, Sv. Jurij 15a, 9262 Rogašovci.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od razpisne vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo izvršila po pogodbi.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba z natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
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odločbami rezervirana za posebno dejavnost: v skladu z zahtevami za prevoz šolskih otrok.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu
(Ur. l. RS, št. 59/01); Pravilnik o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil,
s katerimi se vozijo skupine otrok (Ur. l. RS,
št. 78/99 in 58/00); Pravilnik o minimalnih
tehničnih in drugih pogojih za parkirišča in
mesta za vzdrževanje vozil (Ur. l. RS, št.
33/96).
(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: do konca razpisnega
roka; v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2003.
Občina Rogašovci
Št. 4252/03
Ob-98131
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje
odseka AC – Vučja vas-Beltinci (I a – št.
kat. 1.).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja del po sklopih.
Detajli so v razpisni dokumentaciji.
5. Kraj izvedbe: področje PE AC baza
Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: do 12 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna
služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-303, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure, ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 tolarjev; plačilo mora biti izvedeno na transakcijski račun št.
02923-0012771839, sklic na številko 99.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana, (soba
št. 308).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 8. 2003 ob 11. uri, Podjetje za
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vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrezna finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost garancije mora biti najmanj 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;
– ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredeljeno odgovornostjo posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o javnih cestah, Uredba o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja državnih cest.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
do 17. 11. 2003; datum odločitve do 2. 9.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh zahtev je edino merilo ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.
Št. 873
Ob-98173
1. Naročnik: Rudnik Žirovski Vrh d.o.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, 4224
Gorenja Vas, tel. 04/51-59-300, faks
04/51-59-399, e-mail: brane.lahajnar@rudnik-zv.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: sanacija dveh
usadov. Osnovna strategija sanacije je v
razbremenitvi in ublažitvi zgornje preperinske plasti ter dodatni stabilizaciji osnovne
hribine oziroma neugodno nagnjenih plasti
dolomita nad nivojem platoja.V projektu sanacije sta upoštevana oba navedena elementa, in sicer odstranitev dela preperin-
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ske vrhnje plasti ter izvedba armirano betonskih slopov v rastru 5 m, sidranih v
osnovno hribino s trajnimi geotehničnimi
sidri.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Gorenja vas – Todraž.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudbe v variantah niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september 2003
do december 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba investicij, Rudnik Žirovski vrh – Brane Lahajnar,
Rudnik Žirovski vrh – Adam Berčič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodnem
dogovoru.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki plačajo z virmanom na transakcijski račun št.
07000-0000168385 pri GB d.d. Kranj.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 9. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Žirovski vrh, Todraž 1,
4224 Gorenja vas – Služba investicij.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 9. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
upravnega objekta.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila začasne mesečne situacije je 60 dni
po potrditvi situacije s strani nadzornega
inženirja in končne situacije 90 dni po potrditvi situacije s strani nadzornega inženirja.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): v primeru, da
bi skupina ponudnikov predložila skupno
ponudbo, morajo skupni ponudbi predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki je
predmet tega javnega razpisa.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:
1. da je v zadnjem dopolnjenem in
tekočem letu pravilno in pravočasno izpolnil
pogodbene obveznosti do naročnika in prejšnjih pogodb na podlagi javnih razpisov,
2. da je v zadnjih petih letih izvedel
vsaj 2 projekta, podobna razpisanim delom,
kar pomeni sanacija usadov. Ponudnik mora predložiti referenčna potrdila,
3. da zagotavlja minimalno kadrovsko
zasedbo, kar pomeni:
– vodja projekta z opravljenim strokovnim izpitom v skladu z Zakonom o graditvi objektov,
– vodja gradbišča z opravljenim strokovnim izpitom v skladu z Zakonom o graditvi objektov.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi

odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o graditvi objektov (ZGO – 1),
Ur. l. RS, št. 110/02.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni datum
odločitve je 22. 9. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudbe: ponudbo se bo preverilo v skladu z naslednjimi
merili:
A) Ponudbena cena do 80 točk
Ceno se bo preračunalo v točke po naslednji formuli:
minimalna cena × 80
Cena v točkah = ------------------------------------ponujena cena
Najnižja cena dobi najvišje število točk.
B) Reference podjetja do
20 točk
– izvedba treh podobnega
objekta v zadnjih letih
5 točk
– izvedba štirih ali več podobnih
objektov v zadnjih letih
10 točk
– izvedba petih podobnih
objektov v zadnjih letih
15 točk
– izvedba šestih ali več
podobnih objektov v zadnjih
letih
20 točk
Skupno št. točk A – B:
maksimalno
100 točk
Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk po merilih A do B.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2003.
Rudnik Žirovski Vrh d.o.o.
Ob-98174
1. Naročnik: Občina Duplek.
2. Naslov naročnika: Občina Duplek,
Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek, tel.
02/681-41-01, faks 02/681-94-71.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: prevozi šolskih
otrok v Občini Duplek (storitev kopenskega 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 skupaj: prevozi so razdeljeni v sklope. Prijava
je možna na vse sklope ali na posamezni
sklop.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Duplek.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za šolsko leto 2003/2004 po šolskem koledarju z možnostjo podaljšanja za
eno leto.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Du-
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plek, Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek,
kontaktna oseba Milena Ropoša, tel.
02/681-41-01.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 10. ure v času trajanja razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo je potrebno plačati 5.000 SIT,
ki jih prevzemnik razpisne dokumentacije
plača na transakcijski račun Občine Duplek pri Banki Slovenije, št. računa:
01226-0100008522.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Duplek, Cesta 4. julija
106, 2241 Sp. Duplek.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 8. 2003 ob 13. uri v prostorih
Občinskega urada občine Duplek.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora ponudbi predložiti garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti ponujenih storitev.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po izstavljenih računih v roku
30 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: kot v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS,
št. 72/94), Pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki, s katerimi se vozijo skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 10. 2003, predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe: 27. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik lahko dodatne informacije dobi na Občini Duplek na tel.
02/681-41-01, kontaktna oseba je Milena
Ropoša.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2003.
Občina Duplek
Št. 347-5/2003
Ob-98239
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta
2, 4220 Škofja Loka, tel. 04/51-12-300,

Št.

faks 04/51-12-301, e-pošta: obcina@skofjaloka.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje zimske
službe (občinske ceste in javne površine) na območju Občine Škofja Loka za
zimo 2003/2004 in 2004/2005.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: možna je oddaja del po posameznih
sklopih – območji ali za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Škofja Loka.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: razpisane storitve se bodo izvajale za zimo 2003/2004 in
2004/2005 (od 1. 11. do 31. 3.).
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo v vložišču Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka. Dodatne informaicje: Miha Bizjak,
tel. 04/51-12-306.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8.
do 17. ure, petek od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT je potrebno nakazati na transakcijski račun pri
Banki Slovenije, št. 01322-0100007116,
sklic na št. 18 76228-7141998-03470503.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene do 21. 8.
2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Škofja Loka, Mestni trg
15, Škofja Loka, vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 8. 2003 ob 12. uri v mali sejni
sobi Občine Škofja Loka, Poljanska cesta
2, Škofja Loka, 1. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo 30 dni po izdanem računu za opravljeno
storitev.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudniki morajo že ob razpisu predložiti pogodbe s podizvajalci (pismo o nameri, izjave o sodelovanju, ipd.).
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o javnih cestah, Odlok o občinskih cestah, Pravilnik o vzdrževanju javnih
cest, Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
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(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 31. 10. 2003, predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe: do 15. 9.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, reference – strokovna priporočila 20%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2003.
Občina Škofja Loka
Št. 64004-4/2003
Ob-98245
1. Naročnik: Občina Laško.
2. Naslov naročnika: Mestna ulica 2,
3270 Laško, tel. 03/733-87-14, faks
03/733-87-40, e-mail: obcina@lasko.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: prevozi predšolskih in osnovnošolskih otrok v Občini
Laško za leto 2003-2004, 2004-2005
in 2005-2006.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: območje Občine Laško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2003
do 30. 6. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Laško,
Mestna ulica 2, Oddelek za družbene dejavnosti, Pavla Lapornik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno prevzeti od 15. 7. 2003
dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 10.000 SIT; plačilo po položnici na transakcijski račun Občine Laško, št. 01257-0100003220.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 25. avgusta
2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: urad župana, tajništvo, Občina
Laško, Mestna ulica 2, Laško.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: ponedeljek, 25. avgust 2003 ob 12.
uri, v sejni sobi Občine Laško.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po izstavljenih situacijah v
roku 60-90 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež,
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe,
3. da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
4. da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
jih mora poravnati v RS,
5. da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom,
6. da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben: da ponudnik dostavi BON1 in
BON2 ali BON3 ali podatke iz bilance
uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih
potrdi institucija, ki vodi ponudnikov žiro
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran in dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni,
7. dokazila, da vozila s katerimi bo ponudnik opravljal prevoze niso starejša od 8
let in so opremljena z napravo, ki ob zaviranju prepreči blokiranje koles, servo ojačano napravo za upravljanje in tahograf,
8. da ponudnik ni dal zavajajoče podatke,
9. da nudi 60-90-dnevni plačilni rok,
10. da za resnost ponudbe nudi naslednjo vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo v višini 10% ponudbene vrednosti,
11. da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2003, predvideni datum o odločitvi o sprejemu ponudbe je 25. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
Ponudbena cena 60%,
– 30% (kriterij najvišja najnižja PC)
ocena 1 – najvišja ponudbena cena,
ocena 5 – najnižja ponudbena cena
vmes po formuli 1+(VC-PC)/(VC-NC)X4
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PC – ponudbena cena, VC – najvišja
cena, NC – najnižja cena
– 30% (kriterij povprečna PC)
ocena 1 – 20,1% ali več nad povprečjem
ocena 5 – 20,1% ali več pod povprečjem
Vmes linearno od 1 do 5 po formuli
1+(1,2povC/PC-1)x8
povC – povprečna cena
PC – ponudbena cena
reference ponudnika – 15%
0 – jih nima, ni priložil (se izloči)
1 – slabe
1,5 – zadovoljive
2 – zadovoljive, priložena so priporočila
2,5 – dobre
3 – dobre, priložena so priporočila
3,5 – zelo dobre
4 – zelo dobre, priložena so priporočila
4,5 – odlične
5 – odlične, priložena so priporočila
tehnična opremljenost vozil ponudnika –
15%
0 – ni priložil teh. podatkov vozil
3 – vozila so starejša od 3 let
5 – vozila so mlajša od 3 let
finančna usposobljenost (bonitete, plačilna sposobnost) – 10%
0 – ni priložil, neprekinjena blokada nad
60 dni
1 – slabe (čista izguba, občasna blokada ŽR, neporavnane obveznosti)
3 – dobre (pokazatelji so pozitivni, približno enaki povprečju panoge, plačilno
sposoben)
5 – zelo dobre (pokazatelji so pozitivni,
boljši od povprečja)
Maksimalno skupno število točk je 500,
maksimalna ocena za posamezno merilo je
5 točk. Ponudnik, ki zbere višje število točk,
je najugodnejši ponudnik.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na oddelku za družbene dejavnosti Občine Laško, tel. 73-38-720 med 7. in 9. uro, do
19. 8. 2003.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
Občina Laško
Št. 61/2003
Ob-98283
1. Naročnik: Občina Kungota.
2. Naslov naročnika: Plintovec 1, 2201
Zg. Kungota.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: opravljanje prevozov
učencev v osnovne šole in iz njih v Občini Kungota za obdobje od 1. 9. 2003 do
30. 6. 2004 (vse šolske dni po šolskem
koledarju za šolsko leto 2003/2004) –
sklic 1 A2, z možnostjo podaljšanja v skladu
s 97. členom Zakona o javnih naročilih.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: v razpisni dokumentaciji.
5. Kraj izvedbe: območje šolskih okolišev:
– Osnovne šole Kungota,
– Podružnične šole Svečina,
– Podružnične šole Sp. Kungota.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: v času od 1. 9.
2003 do 30. 6. 2004, z možnostjo podaljšanja v skladu s 97. členom Zakona o javnih naročilih.
8. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: referent za
splošne in socialne zadeve; Marjana Sedak
(tel. 02/655-05-00).
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
30. 7. 2003 med 9. in 11. uro vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je
vključen) je treba nakazati na transakcijski
račun pri UJP Slovenska Bistrica, št.
01255-0100008653.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 8. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kungota, Plintovec 1,
2201 Zg. Kungota, Občinski urad.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo dne 11. 8.
2003 ob 13. uri, na naslovu naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: po razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: po razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: po razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
prejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
31.8. 2003, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 13. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
prevoza in reference pri izvajanju prevoza
oseb – po razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: okvirna vrednost naročila –
16,000.000 SIT.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne
13. 6. 2003, Ob-96099.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2003.
Občina Kungota
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Ob-98288
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska
Sobota.
2. Naslov naročnika: Rakičan, Ul.dr.
Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: izvajanje storitev
čiščenja in notranjega transporta, opredeljenih v razpisni dokumentaciji; sklic na
št. kategorije 14 I A priloga ZJN –1 – storitve čiščenja stavb in storitve upravljanja
z nepremičninami.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja je možna le za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Murska Sobota v Rakičanu, Ul. Dr. Vrbnjaka 6.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: januar 2004 do
januar 2009 oziroma 5 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ul. Dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota. 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 datuma te objave, pa do 4. 9. 2003, vsak delovni dan
od 9. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z vključenim
DDV in se vplača negotovinsko z nakazilom
na podračun naročnika pri UJP št:
01100-6030278282 s pripisom “ Javni razpis za storitve čiščenja“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 9. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ul. Dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000
Murska Sobota.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 9. 2003 ob 12.30 v tajništvu SB
Murska Sobota.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2 % ponujene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečna plačila na podlagi računa, izdanega
do 10. v mesecu za opravljene storitve JN
v preteklem mesecu. Rok za plačilo računa je do zadnjega v mesecu za pretekli
mesec.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): povezave skupin ponudnikov niso možne.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

Št.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2003, predvideni datum odločitve 30. 9. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2003
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Št. 110-1/03
Ob-98310
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava projektne dokumentacije: idejni projekt, PGD,
PZR in PZI za nadgradnjo sistema ABC
– razširitev uporabe sistema ABC za vozila vseh cestninskih razredov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predmetna naloga se bo izvajala po fazah. Roki izdelave
posameznih faz so naslednji:
– idejni projekt mora izvajalec izdelati v
roku 30 dni po veljavnosti pogodbe, ter
pridobiti potrditev idejnega projekta v roku
15 dni,
– PGD, PZI dokumentacijo mora izvajalec izdelati v roku 30 dni po potrditvi idejnega projekta. Popravke, ki jih mora projektant izdelati po recenziji in potrditev projekta PGD, PZI s strani recenzentov, mora pridobiti v 30 dneh. Na podlagi potrjenega
projekta PGD, PZI mora izvajalec izdelati
tudi PZR dokumentacijo v roku 15 dni po
potrditvi projekta PGD, PZI.
Končni rok za izpolnitev prevzetih obveznosti je 120 dni po veljavnosti pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Danilo Štor,
univ. dipl. inž. grad. – DARS, Celje, Ulica
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XIV. divizije 4, tel. 03/54-42-000, faks
03/54-42-001.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o oziroma
z
virmanom
na
TRR
št.
02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski
banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o Ljubljana, s pripisom “za razpisno dokumentacijo“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 21. 8. 2003 do 12.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 21. 8.
2003 ob 13. uri na naslovu DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 324.000 SIT in veljavnostjo najmanj
210 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Prevideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 30. 9. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 03/311253
Ob-98315
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: izdelava tiskovne
oblike (besedil, slik in prelom), tisk, vezava in distribucija javnega Glasila Ljubljana, orientacijska vrednost 85,000.000
SIT, vrsta storitve 15 – priloga 1A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del je
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje december 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, Irena Stopar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na transakcijski
račun št. 01261-0100000114 MOL – izvrševanje proračuna, sklic na št. 00-12159000-03, s pripisom JR – 03/311253.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 8. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 8. 2003 ob 12. uri v prostorih
Mestne občine Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova
1, Ljubljana, soba 103, I. nad.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2% od orientacijske vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo račune plačeval v 30 dneh po opravljeni storitvi na osnovi prejete fakture.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora razpolagati z zahtevanimi tehničnimi in kadrovskimi
zmogljivostmi.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
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odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o
tisku, Zakon o javnih glasilih, Odlok o glasilu Ljubljana.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 150 dni,
predviden datum odločitve: 29. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena –
55%, dodatne ugodnosti – 25%, čas izvedbe naročila v zahtevani nakladi (110.000
izvodov)– 10%, strokovna priporočila 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2003.
Mestna občina Ljubljana
Št. 59589/03
Ob-98321
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, telefaks 01/425-70-66, tel.
01/478-63 00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: računalniške in
sorodne storitve (7. kategorija, priloga I
A)- izdelava sistemske analize in načrta
poslovno-informacijskega sistema glavne knjige zakladnice in sistema povezav s proračunom RS, vključno z odnosi
med proračunom RS in EU (v nadaljevanju: GKZ-PEU) in priprava specifikacij za
razpis za pridobitev zunanjega izvajalca
informacijske podpore GKZ-PEU.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sklopi niso predvideni.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana (MF - službe,
sektorji in organi v sestavi, ZZZS, ZPIZ,
MNZ, ARR), vsaj ena velika mestna občina
in vsaj ena mala ne mestna občina, kot jih
izbere naročnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek takoj po veljavnosti pogodbe, dokončanje 28 tednov po veljavnosti pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za finance, Projektna pisarna projekta VEZS, soba 7/704, Beethovnova 11,
1502 Ljubljana, telefaks: 01/425-70-66,
e-mail: Mf.Vezs@mf-rs.si, Vanja Mramor.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na CD, ki ga prejme zainteresirani ponudnik pri naročniku vsak
delovni dan od 10. do 13. ure, na dan
objave obrazca v uradnem listu od 11. do
13. ure, oziroma na podlagi pisne zahteve
tudi po pošti. Razpisna dokumentacija brez
prilog je objavljena tudi na spletni strani

naročnika na naslovu: http://www.sigov.si/mf/slov/vezs/razpis_GKZ-PEU-02.htm.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 9. 2003 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za finance, Projektna pisarna projekta VEZS, soba 7/704,
Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 9. 2003 ob 12.15, Ministrstvo za
finance, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
sejna soba v 5. nadstropju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
2,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj 120
dni od dneva odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: predplačila ni, plačilni rok 30 dni od prejema
potrjenega računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
a) izkušnje s področja razvoja, uvajanja
in vzdrževanja zakladniških informacijskih sistemov v poslovnih bankah in državnih administracijah,
b) usposobljenost za delo s predpisanimi orodji (Word, Excel, Power Point, Project in orodjem za izdelavo modelov informacijskih sistemov).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ni predpisana.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik mora navesti imena strokovnjakov na prilogi razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora
veljati najmanj 120 dni od datuma odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve:
19. 9. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) najugodnejše razmerje glede na ponujeno ceno in časovno izvedbo naloge;
upošteva se količnik med ponujeno ceno in
časom izvršitve naročila; utež 0,45,
b) število razvitih informacijskih modelov
s področja zakladniških informacijskih sistemov v okolju poslovnih bank in v državnih administracijah; utež 0,30,
c) število implementiranih informacijskih
modelov s področja zakladniških informacijskih sistemov v okolju poslovnih bank in v
državnih administracijah; utež 0,25.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranim ponudnikom bo po izvrši-
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tvi naloge sklenjena pogodba za izvajanje
nadzora nad implementacijo sistema, skladno s 97. členom v zvezi z 20. členom
ZJN-1. Pogodba za izvajanje nadzora nad
implementacijo sistema se bo izvajala do
dokončanja implementacije razvitih sistemskih rešitev, predvidoma do konca 2005.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2003.
Ministrstvo za finance
Št. 396/2-14/2003
Ob-98324
1. Naročnik: Ortopedska bolnišica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska cesta
31, 6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: pranje in kemično čiščenje bolnišničnega perila.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 5 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Alenka Vodopivec, tel
05/66-96-218, faks 05/65-27-185.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vključen) na podračun enotnega zakladniškega
računa 01100-6030277312.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 9. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, upravna stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 9. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
Ortopedske bolnišnice Valdoltra.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti, garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.

Št.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: po razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: po razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: po razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 11. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 24. 9. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik objavlja ponovni javni razpis, ker v prejšnjem postopku ni izbral ponudnika. Prejšnji razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 90-91, dne 25. 10.
2002, Ob-79878.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2003.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 02/03
Ob-98329
1. Naročnik: Občina Hoče-Slivnica.
2. Naslov naročnika: Pohorska c. 15,
2311 Hoče, faks 02/616-53-30, tel.
02/616-53-24, e-mail: irma.bracko@hoce-slivnica.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Hoče-Slivnica – za OŠ Franca Lešnika –
Vuka Slivnica pri Mariboru, OŠ Dušana
Flisa Hoče in podružnično šolo Reka –
Pohorje.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko oddajo ponudbo za
vsako relacijo posebej ali za vse relacije,
vendar mora biti ponujena cena razvidna za
vsako relacijo posebej.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Hoče-Slivnica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2003
do 30. 6. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
sedežu Občine Hoče-Slivnica, Pohorska
c. 15, 2311 Hoče, Irma Bračko, tel.
02/616-53-24.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 4. 8. 2003;
ponedeljek, sreda in petek od 8. do 12.
ure, v sredo od 13. do 16. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača 5.000 SIT na
TRR 01360-0100009425 za namen plačila
“Pristojbina za javni razpis prevozi“ sklic na
št. 00-71419903-2003.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Hoče-Slivnica, Pohorska c. 15, 2311 Hoče, tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 8. 2003 do 13. ure v sejni sobi
Občine Hoče-Slivnica v Hočah, Pohorska
cesta 15.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti; veljavna do
15. 10. 2003.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo poravnal storitev v roku 30 dni po
izstavljenem računu 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): pogodba o skupni izvedbi naročila z opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o avtobusnih voznih redih, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok in Pravilnik o minimalnih tehničnih
in drugih pogojih za parkirišča in mesta za
vzdrževanje vozil.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2003.
Občina Hoče-Slivnica
Št. 361/2-11/2003
Ob-98332
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: čiščenje in vzdrževanje parkovnih površin.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
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5. Kraj izvedbe: Ortopedska bolnišnica
Ankaran, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 5 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Alenka Vodopivec, tel.
05/66-96-218, faks 05/65-27-185.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vključen) na podračun enotnega zakladniškega
računa 01100-6030277312 odprti pri Banki Slovenije, z navedbo davčne številke.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 26. 8. 2003
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, upravna stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 8. 2003 ob 11. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija
za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti, garancija za dobro izvedbo posla
v višini 10% pogodbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: po razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: po razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: po razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 29. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena, plačilni pogoji, reference.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2003.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-98371
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje.
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2. Naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, faks
01/300-99-37.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: svetovalne storitve pri izdelavi projektne dokumentacije in drugih strokovnih gradiv v okviru
uresničevanja sprememb in dopolnitev
nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS (SDNPIA).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni sklopov.
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: skladno z razpisno dokumentacijo.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: DARS d.d.,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba za dodatne informacije dr. Miklavž Čepon (tel. 01/300-99-51), dvig razpisne dokumentacije v sobi 516 – Metka Celestina.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 18. 8. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Dunajska 7, 1000
Ljubljana, vložišče soba 108.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
18. 8. 2003 ob. 11. uri, v prostorih DARS
d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, sejna soba – 509.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,800.000 SIT. Bančna garancija za
resnost ponudbe mora biti veljavna 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 14. 2. 2004. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 24. 9.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
DARS d.d.
Št. 64-6/03-2168
Ob-98377
1. Naročnik: Občina Ljutomer.
2. Naslov naročnika: Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer, 02/584-90-57.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Ljutomer. Podrobnejši opis storitev (po relacijah) se nahaja
v razpisni dokumentaciji.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko ponudi eno, več ali vse
razpisane relacije.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Ljutomer.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2003
do 30. 6. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, Damijana Belcl, tel. 02/584-90-57.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: vsak delavnik
med 7.30 in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 6.000 SIT z virmanom na podračun Občine Ljutomer št.
01263-0100013693.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 8. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ljutomer, Vrazova ulica
1, 9240 Ljutomer.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 8. 2002 ob 12. uri v prostorih
Občine Ljutomer, III. nadstropje, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: se ne
zahteva.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisnih pogojih.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.
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14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: v skladu z zahtevami za prevoz šolskih otrok.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: razvidno iz razpisne dokumentacije.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 60 dni od odpiranja ponudb, predviden datum odločitev: 14. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2003.
Občina Ljutomer
Št. 404-01-164/2003
Ob-98399
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana,
tel.
01/2441-176,
faks
01/2441-269.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: sklic 1A 12: arhitekturne storitve: Gimnazija Idrija – rekonstrukcija šole in dograditev telovadnice.
– pridobitev lokacijske informacije,
skladno z 42. členom ZGO-1 in vse potrebne dokumentacije, projektnih pogojev
oziroma/in soglasij v skladu s 50. členom
ZGO-1, da bo naročnik lahko pridobil gradbeno dovoljenje
– izdelava projektne dokumentacije
PGD, PZR in PZI,
– izvajanje projektantskega nadzora med
samo gradnjo objekta (samo za šolski del
objekta),
– izdelava celotne tehnične dokumentacije v skladu z 39. členom ZGO-1 (samo za
šolski del objekta),
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo oddal najugodnejšemu ponudniku celotno javno naročilo.
5. Kraj izvedbe: Idrija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik bo upošteval samo ponudbo za
varianto, ki je navedena z razpisno dokumentacijo.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek – takoj
po podpisu pogodbe, uporabno dovoljenje,
predvidoma 2005 .
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

Št.

cijo in dodatne informacije: LIZ - inženiring,d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana; dodatne informacije: Janez Sitar, tel.
01/23-44-030, faks 01/23-44-050.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do oddaje, vsak
delavnik od 9. do 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 10.000 SIT, virmansko plačilo na
TRR št. 19100-0010023743, Slovenka zadružna kmetijska banka, pred dvigom razpisne dokumentacije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: (datum prispetja)
18. 8. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vložišče – soba št. 201.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 8. 2003 ob 12. uri v prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Urad za investicije, Trubarjeva 3/V, Ljubljana, sejna soba št. 40.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo del.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačeval izvršena dela na osnovi začasnih mesečnih situacij, z zamikom 60 dni
od uradnega prejetja potrjene situacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba za izvedbo celotnih razpisanih del.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik je lahko vsaka pravna
ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ZGO-1 in druga zakonodaja za tovrstne storitve.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, v
skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe marec 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena .
18. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na
LIZ-inženiring,d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, Janez Sitar,udig.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 30/2003
Ob-98400
1. Naročnik: Občina Pivka.
2. Naslov naročnika: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, tel.
05/72-10-100, faks 05/72-10-102, el. naslov: obcina.pivka.@pivka.si.
3. Vrsta storitev in opis storitve: opravljanje avtobusnih prevozov šoloobveznih
otrok v Občini Pivka za šolsko leto
2003/2004 in 2004/2005, skladno z
opredelitvijo storitve v prilogi A I – ZJN-1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno naročilo se lahko odda kot posamezen sklop (A oziroma B) ali v celoti. Ponudbena cena mora biti razvidna za vsak
sklop posebej.
5. Kraj izvedbe: relacije opredeljene v
razpisni dokumentaciji (prevozi do OŠ Pivka, OŠ Košana in OŠ Miroslava Vilharja –
za oddelke s prilagojenim programom).
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.
7. Datum začetka in dokončanje storitve: od začetka do konca šolskega leta
2003/2004 in 2004/2005. Začetek naročila je prvi šolski dan, konec naročila je
30. 6. v letu 2004 oziroma 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Pivka,
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka. Kontaktni osebi sta Janko Boštjančič, direktor občinske uprave in Jana Knafelc, svetovalka
za družbene dejavnosti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dne objave
razpisa, v času uradnih ur občinske uprave
(ponedeljek: od 8. do 11. ure, sreda od
8. do 11. ure in od 14. do 16. ure, ter petek
od 8. do 11. ure). Razpisna dokumentacija
se posreduje po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT in se nakaže na transakcijski račun občine št. 01291-0100016298,
z namenom nakazila: javni razpis – prevozi.
Ob zahtevi za razpisno dokumentacijo je
potrebno obvestiti občinsko upravo kdaj je
bilo plačilo razpisne dokumentacije izvedeno.
9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 22. 8. 2003,
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označen z napisom “Ne odpiraj – ponudba za šolske prevoze“ in številka
objave tega javnega razpisa. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 8. 2003, ob 10. uri, sejna soba
Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti naročila mora biti v veljavi 30
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dni po izteku od razpisnega roka. Ocenjena
vrednost naročila v celoti je 45,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: cene
šolskih prevozov se spreminjajo v skladu s
povprečno standardno tarifo za prevoz
potnikov v linijskem cestnem prometu,
naročnik izstavljene račune poravna v roku
30 dni od prejema.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem kot je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, v
tem primeru se zahteva, da predloži taka
skupina izvajalcev pravni akt o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati pogoje, določene v 41., 42. in 43. členu ZJN-1
ter pogoje določene s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki
vozil s katerimi se vozijo skupine otrok (Uradni list RS, št. 78/99 in 58/00).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: izvedba naročila z zakonom ni rezervirana za posebno dejavnost, če ponudnik izpolnjuje vse zahtevane razpisne
pogoje in je registriran za opravljanje zahtevanih storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o javnih naročilih (Uradni list
RS, št. 39/00 in 102/00), Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se vozijo skupine otrok
(Uradni list RS, št. 78/99 in 58/00).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: iz razpisne dokumentacije.
16. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 22. 9. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena do 85 točk, reference ponudnika do 5 točk, rok plačila do 5 točk, druge
ugodnosti do 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 7 dni od odpiranja ponudb.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2003.
Občina Pivka
Št. 402-11-3/2003
Ob-98480
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Urad predsednika vlade.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Urad predsednika vlade, Gregorčičeva 20, 1000
Ljubljana, telefaks: 01/478-1721.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih 10: storitve na področju
raziskav trga in javnega mnenja.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 9. 2003 do 1.
11. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Urad
predsednika vlade, Gregorčičeva 20, 1000
Ljubljana, Peter Butoln, svetovalec vlade
(peter.butoln@gov.si, tel.01/478-15-31, telefaks 01/478-17-21).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti vsak delovni dan
od 9. do 15. ure oziroma prejeti po elektronski pošti do 31. julija 2003. Za prejem
oziroma dvig dokumentacije je potrebno pisno zaprosilo z navedbo kontaktne osebe,
naslova, št. telefaksa, št. telefona in elektronskega naslova.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predlžiti ponudbo: 14. avgust 2003
do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: (z oznako ponudba – ne
odpiraj): Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Urad predsednika vlade,
Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. avgust 2003 ob 13. uri v Uradu
predsednika vlade, Gregorčičeva 20, 1000
Ljubljana, soba 98 B.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, izplačljiva na prvi poziv, v višini 10% predvidene
vrednosti del.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: s strani naročnika potrjena raziskava. Na tej podlagi se izda račun. Naročnik bo poravnal
plačila mesečno, rok plačila je 30 dni po
uradnem prejemu računa, predplačila ni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): posebna povezava se ne zahteva.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. avgust 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena; reference ponudnika s pisnimi priporočili s področja istovrstnih projektov; najmanj 5 redno
zaposlenih strokovnih delavcev na področju
raziskav trga in javnega mnenja; Lasten telefonski CATI studio z najmanj 20 telefonskimi
linijami; Izvajalci so dolžni zagotoviti dodatno
kontrolo z elektronskim in audio-interaktivnim spremljanjem dela z najsodobnejšo računalniško vodeno telefonsko centralo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum pošiljanja zahteve za objavo: 16. julij 2003.
Vlada Republike Slovenije
Urad predsednika vlade

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. 13/2003
Ob-98277
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,
Celje, tel 03/423-30-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pralna
sredstva za pralnico.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobave bodo trajale tri leta.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo se lahko zahteva od Marjane Žabkar, Splošna bolnišnica Celje,
tajništvo službe za investicije, preskrbo in
vzdrževanje, Oblakova ulica 5, Celje po
enodnevni predhodni najavi po faksu št.
03/423-37-55 in predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije – dodatne
informacije daje Stane Mulej, tel. št.
03/423-30-80.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo je potrebno plačati znesek 3.000 SIT na
račun št. 01100-6030276827.
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6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 12. 8. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: ponudbo je potrebno predložiti v
tajništvo službe za investicije, preskrbo in
vzdrževanje Splošne bolnišnice Celje, Oblakova ulica 5, Celje.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: če
bo vrednost ponudbe presegla 30,000.000
SIT, bo moral ponudnik predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok je 60 dni.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati bodo morali predložiti ponudbe v oktobru 2003, datum odločitve bo
znan do konca novembra 2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Celje

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Ob-98092
1. Naročnik: Osnovna šola Blaža Arniča
Luče.
2. Naslov naročnika: Luče 77, 3334
Luče, tel. 03/584-40-01.
3. Datum izbire: 26. junij 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil, Osnovna šola Blaža Arniča Luče, Luče 77, 3334
Luče, Podružnična šola Solčava, Solčava 12, 3335 Solčava.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 80 točk, fiksnost
cen, do 6 točk, strokovna priporočila do
5 točk, plačilni pogoji 5 točk, lastna proizvodnja do 2 točki, odzivni čas za interventna naročila do 2 točki.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

Št.

1. sklop: meso in mesni izdelki: Mesnine Žerak d.o.o. Rogatec, Strmolska lica 9,
3252 Rogatec;
2. sklop: ribe: Mlekarna Celeia d.o.o.,
Arja vas 92, 3301 Petrovče;
3. sklop: mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče;
4. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice:
4/1 – Peka kruha in pekovskega peciva
Rednak Miroslav s.p., Luče 10, 3334 Luče,
4/2 – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica;
5. sklop: žita in mlevski izdelki:
5/1 – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,
5/2 – Era d.d., Prešernova 10, 3504
Velenje;
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice:
Era d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje;
7. sklop: konzervirani izdelki:
7/1 – Osem d.o.o. Grosuplje, Sp. Slivnica 107, 1290 Grosuplje,
7/2 – Era d.d., Prešernova 10, 3504
Velenje,
7/3 – Kolinska d.d., Šmartinska cesta 30,
1544 Ljubljana;
8. sklop: zamrznjena živila:
8/1 – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica;
8/2 – Mlekarna Celeia d.o.o., Arja
vas 92, 3301 Petrovče,
9. sklop: sadni sokovi in sirupi:
9/1 – Nektar&Natura d.o.o., Brnčičeva 3, 1231 Ljubljana-Črnuče,
9/2 – Era d.d., Prešernova 10, 3504
Velenje;
10. sklop: ostala živila:
10/1 – Era d.d., Prešernova 10, 3504
Velenje,
10/2 – Droga d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola,
10/3 – Kolinska d.d., Šmartinska cesta 30, 1544 Ljubljana,
10/4 – ZKZ Mozirje d.o.o., Cesta na
Lepo Njivo 2, 3330 Mozirje.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 11,107.019,29 SIT;
2. sklop: 328.064,94 SIT;
3. sklop: 2,387.906,72 SIT;
4. sklop:
4/1 – 7,231.875 SIT,
4/2 – 23.457,70 SIT;
5. sklop:
5/1 – 471.108,43 SIT,
5/2 – 983.606,75 SIT;
6. sklop: 3,513.132,35 SIT;
7. sklop:
7/1 – 1,005.295,07 SIT,
7/2 – 3,817.688,60 SIT,
7/3 – 2,920.194,58 SIT;
8. sklop:
8/1 – 1,446.079,04 SIT,
8/2 – 2,453.275,06 SIT;
9. sklop:
9/1 – 1,689.241,58 SIT,
9/2 – 1,707.507,90 SIT;
10. sklop:
10/1 – 3,322.503,78 SIT,
10/2 – 832.003,70 SIT,
10/3 – 872.400,73 SIT,
10/4 – 3,646.374 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop:
12,575.387,15
SIT,
11,107.019,29 SIT,
2. sklop: 328.064,94 SIT, 328.064,94
SIT,
3. sklop: 2,387.906,72 SIT, 169.215 SIT,
4. sklop: 7,231.875 SIT, 23.457,70 SIT,
5. sklop: 1,271.090 SIT, 323.132,09 SIT,
6. sklop: 3,513.132,35 SIT, 3,513.132,35
SIT,
7. sklop: 4,767.951 SIT, 897.169,21 SIT,
8. sklop:
2,453.275,06
SIT,
1,446.079,04 SIT,
9. sklop: 1,707.507,90 SIT, 885.530 SIT,
10. sklop: 3,646.374 SIT, 832.003,70
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo
za celotno naročilo, za posamezne sklope
živil ali za posamezna živila znotraj sklopov.
Naročnik je za dobavo živil po posameznih
sklopih izbral več pogodbenih dobaviteljev
zato se je v pogobah obvezal, da bo od
vsakega dobavitelja dobavil živila najmanj v
višini 20% orientacijske pogodbene vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2003.
Osnovna šola Blaža Arniča Luče
Ob-98093
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje 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: 6. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: daljinsko vodena ločilna stikala
20 kV; 2 kosa; skladišče oziroma gradbišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je pristopil k oddaji
naročila po postopku skladno s 5. točko
110. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Tehmar d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 14,575.992,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,575.992,40 SIT, 14,575.992,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 37 z dne
18. 4. 2003, Ob-92284.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 7. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Maribor
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Ob-98094
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje 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: 26. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška oprema; 67 kosov; sedež naročnika, Vetrinjska ulica 2, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Marand
d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 13,361.433,74
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,504.476 SIT, 12,492.429,27 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu:
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 7. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Maribor

Ob-98096
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje 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: 26. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška oprema; 4 kose; sedež
naročnika, Vetrinjska ulica 2, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop C: Marand
d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 5,843.614,04
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,955.391 SIT, 5,503.976,94 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 7. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Maribor

Ob-98098
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje 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: 26. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška oprema; 52 kosov; sedež naročnika, Vetrinjska ulica 2, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop E: Marand
d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 9,787.825,84
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,240.072 SIT, 9,787.825,84 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 7. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Maribor

Ob-98095
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje 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: 26. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška oprema; 9 kosov; sedež naročnika, Vetrinjska ulica 2, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop B: ITS Intertrade
d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 3,978.918 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,500.000 SIT, 3,978.918 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 7. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Maribor

Ob-98097
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje 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: 26. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška oprema; 28 kosov; sedež naročnika, Vetrinjska ulica 2, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop D: Marand
d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 3,753.766 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,619.250 SIT, 2,793.122,75 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 7. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Maribor

Ob-98099
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje 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: 26. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška oprema; 32 kosov; sedež naročnika, Vetrinjska ulica 2, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop F: Marand
d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 7,492.988,06
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,538.016 SIT, 7,492.988,06 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 7. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Maribor
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Ob-98100
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje 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: 26. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška oprema; 9 kosov; sedež naročnika, Vetrinjska ulica 2, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop G: Marand
d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 1,570.758,66
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,817.779 SIT, 1,570.758,66 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 7. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Maribor
Ob-98107
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/498-11-00, faks
07/492-22-21.
3. Datum izbire: 24. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža opreme za OŠ
Senovo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna ponudbena
cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za sklop “oprema po etažah“ ter sklop
“učila in učni pripomočki“ ponudnik Učilna d.o.o., Cesta na Brdo 43, 1000 Ljubljana,
– za sklop “tehnološka oprema kuhinje“
ponudnik Kogast Grosuplje d.d., Adamičeva cesta 36, 1290 Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop “oprema po etažah“ ter sklop
“učila in učni pripomočki“ 50,713.487,21
SIT,
– za sklop “tehnološka oprema kuhinje“
16,582.685 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (brez upoštevanih popustov):
– sklop
“oprema
po
etažah“
45,704.812,60 SIT, 34,975.582,82 SIT,
– sklop “učila in učni pripomočki“
20,880.101,80 SIT, 16,338.514,77 SIT,

Št.

– sklop “zunanja oprema-igrala“ najugodnejši ponudnik ni izbran-prispela samo ena
ponudba,
– sklop “tehnološka oprema kuhinje“
18,133.200 SIT, 16,582.685 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodbena vrednost za sklop “oprema po etažah“ ter sklop “učila in učni pripomočki“ upošteva 2% popust (ponudnik je
bil izbran za 2 sklopa).
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2003.
Občina Krško
Št. 481/03
Ob-98125
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64, tel. 01/522-22-71.
3. Datum izbire: 10. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup mikroskopov za potrebe Kliničnega centra Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – 100%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mollier, d.o.o., Opekarniška 3, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 11,590.699,70
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,590.699,71 SIT z DDV;
11,590.699,70 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2003.
Klinični center Ljubljana
Št. 1
Ob-98127
1. Naročnik: Vzgojnovarstveni zavod Radovljic.
2. Naslov naročnika: Kopališka cesta 10,
4240 Radovljica, tel. 04/53-15-225, faks
04/53-14-354.
3. Datum izbire: 2. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava prehrambenih artiklov, kraj dobave: Vzgojnovarstveni zavod
Radovljica, Kopališka cesta 10, 4240 Radovljica in enote vrtcev:
– Enota v Begunjah, Begunje na Gorenjskem 25, 4275 Begunje na Gorenjskem,
– Enota v Kropi, Kropa 98a, 4245
Kropa,
– Enota v Lescah, Alpska cesta 58a,
4248 Lesce,
– Enota v Radovljici, Kopališka cesta 12,
4240 Radovljica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najugodnejši ponudniki glede na razpisne pogoje.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
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1. kruh in pekovske izdelke: Žito Gorenjska, d.d., Rožna dolina 8, 4248 Lesce,
2. meso in mesne izdelke: Mesarija Mlinarič, d.o.o., Železniška 1, 4248 Lesce,
3. mleko in mlečne izdelke: Mlekarna
Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3303 Petrovče,
4. sadje in zelenjavo: PIK AS Tržič,
d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a, 4290 Tržič,
5. zmrznjene ribe: Kvibo, d.o.o., Tržič,
Predilniška 16, 4290 Tržič,
6. jajca: PIK AS Tržič, d.o.o., Brezje pri
Tržiču 41a, 4290 Tržič,
7. mlevske izdelke in testenine: Mlinotest Peks, d.o.o., Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka,
8. sirupe in sadne sokove: Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva 54, 4220 Škofja
Loka,
9. ostalo prehrambeno blago: Mercator
Gorenjska, d.d., Kidričeva 54, 4220 Škofja
Loka,
10. zmrznjeno zelenjavo: PIK AS Tržič,
d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a, 4290 Tržič,
11. zmrznjene izdelke: Pekarna Pečjak,
d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica.
7. Pogodbena vrednost: skupna vrednost ca. 30,000.000 SIT na leto.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja pod 5% nad razpisano vrednostjo, najnižja manj kot 5% pod razpisano vrednostjo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ni drugih informacij.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2003.
Vzgojnovarstveni zavod Radovljica
Št. 01/03
Ob-98138
1. Naročnik: Osnovna šola Prežihovega
Voranca Bistrica.
2. Naslov naročnika: Srednja Bistrica
49/b, 9232 Črenšovci.
3. Datum izbire: datum izbire je 4. 7.
2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
zamenjava oken v Osnovni šoli Prežihovega Voranca Bistrica v Srednji Bistrici.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila,
so bila objavljena v razpisni dokumentaciji
in objavi razpisa, ta so cena, plačilni pogoji,
garancijski rok in reference. Naročnik javnega razpisa je izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: na osnovi poročila o oddaji naročila je naročnik javnega razpisa skupaj z ustanoviteljem javnega zavoda, izbral
najugodnejšega ponudnika AJM, okna-vrata-senčila d.o.o., Kozjak nad Pesnico 2,
2211 Pesnica.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost
oddanega
naročila
znaša
14,567.527,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: na javni razpis je prispelo 6 pravočasno predloženih in
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pravilno označenih ponudb, ki so vse bile
predmet ocenjevanja.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost najvišje ponudbe:
27,920.969,40
SIT
(varianta
I),
46,209.141 SIT (varianta II); vrednost najnižje ponudbe: 24,263.323 SIT (varianta
I), 32,704.323 SIT (varianta II).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2003.
Osnovna šola Prežihovega Voranca
Bistrica
Št. 480/2003
Ob-98178
1. Naročnik: Nacionalni inštitut za biologijo.
2. Naslov naročnika: Večna pot 111,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: laboratorijski mikroskop za uporabo
v fiziološke namene; en komad; Ljubljana, Večna pot 111.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo oddano po
določilih 1. točke prvega odstavka 20 člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: CARL ZEISS d.o.o.,
Betnavska 27, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 16,882.653,71
SIT (z vključenim DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2003.
Nacionalni inštitut za biologijo
Št. 23/03
Ob-98204
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljubljana.
3. Datum izbire: 23. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: oprema pralnice v DSO Tezno – Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema,
d.d., Parmova 53, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,628.339,60
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,556.283,20 SIT, 11,682.339,60
SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 12/03
Ob-98205
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljubljana.
3. Datum izbire: 27. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vozila za prevoz varovancev v VDC.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, opremljenost vozil, garancijski roki, servisna služba.
Izbrani ponudnik je na podlagi točkovanja v
skladu s sprejetimi merili dobil največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Avtohiša Malgaj,
d.o.o., PCS, Ljubljana, Tržaška 108.
7. Pogodbena vrednost: 7,986.550,80
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,438.000 SIT, 7,986.550,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 522
Ob-98208
1. Naročnik: Vzgojno varstveni zavod Kurirček Logatec.
2. Naslov naročnika: Notranjska 7a,
1370 Logatec.
3. Datum izbire: 20. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago po skupinah.
Kraj dobave Logatec – centralni vrtec, Tabor, Hotedršica, Rovte.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, Petrovče,
2. skupina: meso in mesni izdelki: Litijska mesarija d.d, Slatna 1, Šmartno in Gruda-Jurmes, Cesta Leona Dobrotinška 15,
Šentjur,
3. skupina: ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o.,
Loka, Testenova 55, Mengeš,
4. skupina: jajca: Jata Emona d.d., Agrokombinatska 84, Ljubljana,
5. skupina: jušne zakuhe in testenine:
Pekarna Pečjak, Dolenjska 442, Škofljica,
6. skupina: kruh in pekovski izdelki: Pekarna Vrhnika d.d., Idrijska 1, Vrhnika,
7. skupina:

– pecivo – ocvrto: Don Don d.d. Laze
16, Stražišče, Kranj,
– pecivo – sladko: Žito d.d., Šmartinska
154, Ljubljana,
8. skupina: čaji: Droga d.d., Industrijska
cesta 21, Izola,
9. skupina: paštete: Osem d.o.o., Sp.
Slivnica 107, Grosuplje,
10. skupina: zamrznjena zelenjava, Brumec-Ručigaj d.o.o., Loka, Testenova 55,
Mengeš,
11. skupina: ostala zamrznjena živila: Pekarna Pečjak, Dolenjska 442, Škofljica,
12. skupina: sveže sadje in zelenjava:
Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana,
13. skupina: suho sadje: Mercator d.d.,
Dunajska 107, Ljubljana,
14. skupina: konzervirana živila: Mercator d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana,
15. skupina: sadni sirupi in sokovi: Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana,
16. skupina: ostala osnovna živila: Mercator d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana,
17. skupina: dodatki jedem in namazi:
Kolinska d.d., Kolinska 1, Ljubljana,
18. skupina: ostala posamezna živila –
pizze: /
19. skupina: ostala posamezna živila jabolka: Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana,
20. skupina: ostala posamezna živila –
krompir: Mercator d.d., Slovenčeva 25,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki:
3,058.406 SIT,
2. skupina: meso in mesni izdelki:
6,035.716 SIT,
3. skupina: ribe: 152.659 SIT,
4. skupina: jajca: 312.200 SIT,
5. skupina: jušne zakuhe in testenine:
532.664 SIT,
6. skupina: kruh in pekovski izdelki:
1,686.128 SIT,
7. skupina:
– pecivo – ocvrto: 217.838 SIT,
– pecivo – sladko 916.191 SIT,
8. skupina: čaji: 327.464 SIT,
9. skupina: paštete: 200.405 SIT,
10. skupina: zamrznjena zelenjava:
190.898 SIT,
11. skupina: ostala zamrznjena živila:
83.316 SIT,
12. skupina: sveže sadje in zelenjava: sadje 2,623.540 SIT, zelenjava 862.140 SIT,
13. skupina: suho sadje: 240.109 SIT,
14. skupina: konzervirana živila: 712.338
SIT,
15. skupina: sadni sirupi in sokovi:
949.963 SIT,
16. skupina: ostala osnovna živila:
1,457.105 SIT,
17. skupina: dodatki jedem in namazi:
662.403 SIT,
18. skupina: ostala posamezna živila –
pizze: /
19. skupina: ostala posamezna živila –
jabolka: 393.120 SIT,
20. skupina: ostala posamezna živilakrompir: 376.420 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
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1. skupina: mleko in mlečni izdelki:
3,410.775 SIT, 3,058.406 SIT,
2. skupina: meso in mesni izdelki:
6,035.716 SIT,
3. skupina: ribe: 195.518 SIT, 152.659
SIT,
4. skupina: jajca: 312.200 SIT,
5. skupina: jušne zakuhe in testenine:
648.662 SIT, 532.664 SIT,
6. skupina: kruh in pekovski izdelki:
2,081.875 SIT, 1,686.128 SIT,
7. skupina:
– pecivo – ocvrto: 301.248 SIT, 217.838
SIT,
– pecivo – sladko: 1,038.381 SIT,
916.191 SIT,
8. skupina: čaji: 393.307 SIT, 327.464
SIT,
9. skupina: paštete: 224.068 SIT,
200.405 SIT.
10. skupina: zamrznjena zelenjava:
1,389.774 SIT, 190.898 SIT,
11. skupina: ostala zamrznjena živila:
108.445 SIT, 83.316 SIT,
12. skupina: sveže sadje in zelenjava:
– sadje 3,487.291 SIT, 2,623.540 SIT, in
– zelenjava 954.669 SIT, 862.140 SIT,
13. skupina: suho sadje: 240.109 SIT,
14. skupina:
konzervirana
živila:
735.402 SIT, 712.338 SIT,
15. skupina: sadni sirupi in sokovi:
1,028.976 SIT, 949.963 SIT,
16. skupina: ostala osnovna živila:
1,472.585 SIT, 1,457.105 SIT,
17. skupina: dodatki jedem in namazi:
727.759 SIT, 662.403 SIT,
18. skupina: ostala posamezna živila –
pizze: /
19. skupina: ostala posamezna živila –
jabolka: 479.868 SIT, 393.120 SIT,
20. skupina: ostala posamezna živila –
krompir: 454.528 SIT, 376.420 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 27 z dne 13. 4. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2003.
Vzgojno varstveni zavod Kurirček
Logatec
Št. 3
Ob-98212
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice
Vogrinec Maribor.
2. Naslov naročnika: Čufarjeva cesta 9,
2000 Maribor, tel. 02/48-06-100.
3. Datum izbire: 2. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano za potrebe Doma upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, 2000
Maribor in njene enote Tabor, Veselova
ul. 3, 2000 Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
skupina I. - kruh, pekovsko in slaščičarsko pecivo: Kruh Pecivo d.d., Maribor, Jožice Flander 2, 2000 Maribor;
skupina II. - mlevski izdelki in testenine:
Mercator SVS d.d., Ptuj, Rogozniška c. 8,
2250 Ptuj,
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skupina III. - sadje in zelenjava-sveže:
s.p. Plod d.o.o., Preloge 25, 2316 Zg. Ložnica,
skupina IV.- jabolka: s.p. Plod d.o.o.,
Preloge 25, 2316 Zg. Ložnica,
skupina VI. - mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat Maribor,
Osojnikova 5, 2000 Maribor,
skupina VII. - zamrznjena zelenjava: Delmar d.o.o. Izola, Industrijska cesta 12, 6310
Izola,
skupina VIII: zamrznjeni izdelki: Mercator SVS d.d., Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj,
skupina IX. - meso in drobovina: Košaki
TMI d.d., Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor,
skupina X. - mesni izdelki: Mesarstvo
Igor Bračič, s.p., Ulica Borcev za severno
mejo 29, 2000 Maribor,
skupina XI. - perutninsko meso: MIR,
mesna industrija d.d. Radgona,Lackova 22,
9250 Gornja Radgona,
skupina XII. - olja in rastlinske maščobe:
Era Petlja d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,
skupina XIII. - začimbe: Mercator SVS,
d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj,
skupina XIV. - splošno prehrambeno blago I: Era Petlja d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj,
skupina XV. - splošno prehrambeno blago II: Mercator SVS, d.d., Rogozniška c. 8,
2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
skupina I. - kruh, pekovsko in slaščičarsko pecivo: 7.648.193,48 SIT,
skupina II. - mlevski izdelki in testenine:
1.443.649,19 SIT,
skupina III. - sadje in zelenjava- sveže:
7.098.341,25 SIT,
skupina IV. - jabolka: 607.600 SIT,
skupina VI. - mleko in mlečni izdelki:
9,989.776,20 SIT,
skupina VII. - zamrznjena zelenjava:
1,229.684,75 SIT,
skupina VIII. - zamrznjeni izdelki:
4,759.816,88 SIT,
skupina IX. - meso in drobovina:
14,988.596,88 SIT,
skupina X. - mesni izdelki: 5,815.849,55
SIT,
skupina XI. - perutninsko meso:
4,596.873,75 SIT,
skupina XII. - olja in rastlinske maščobe:
1,756.256,95 SIT,
skupina XIII. - začimbe: 540.993,52 SIT,
skupina XIV. - splošno prehrambeno blago I.: 11,333.302,83 SIT,
skupina XV. - splošno prehrambeno blago II: 2,384.091,12 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
skupina I. - kruh, pekovsko in slaščičarsko pecivo; 3
skupina II. - mlevski izdelki in testenine; 3,
skupina III. - sadje in zelenjava - sveže: 2,
skupina IV .- jabolka: 3,
skupina VI. - mleko in mlečni izdelki: 4,
skupina VII.-zamrznjena zelenjava: 4,
skupina VIII. - zamrznjeni izdelki:4,
skupina IX. - meso in drobovina: 5,
skupina X. - mesni izdelki: 5,
skupina XI. - perutninsko meso: 5,
skupina XII.-olja in rastlinske maščobe: 2,
skupina XIII. - začimbe: 2,
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skupina XIV. - splošno prehrambeno blago I. - 2,
skupina XV. - splošno prehrambeno blago II. - 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
skupina I. - kruh, pekovsko in slaščičarsko
pecivo:
8,663.341,73
SIT;
7,648.193,48 SIT,
skupina II. - mlevski izdelki in testenine:
1,658.787,60 SIT; 1,443.649,19 SIT,
skupina III. - sadje in zelenjava-sveže:
12,363.618,40 SIT; 7,098.341,25 SIT,
skupina IV. - jabolka: 1,238.256,25 SIT;
607.600 SIT,
skupina VI. - mleko in mlečni izdelki:
12,689.092,36 SIT; 9,989.776,20 SIT,
skupina VII. - zamrznjena zelenjava:
1,560.627,65 SIT; 1,229.684,75 SIT,
skupina VIII. - zamrznjeni izdelki:
5,458.700,10 SIT; 4,759.816,88 SIT,
skupina IX. - meso in drobovina:
18,939.760 SIT; 14.988.596,88 SIT,
skupina
X.
mesni
izdelki:
8,684.746,88 SIT; 5,815.849,55 SIT,
skupina XI. - perutninsko meso:
5,585.037,50 SIT; 4,596.873,75 SIT,
skupina XII. - olja in rastlinske maščobe:2,004.661,19 SIT; 1,756.256,95 SIT,
skupina XIII. - začimbe: 559.237,21 SIT;
540.993,52 SIT,
skupina XIV. - splošno prehrambeno blago I.: 11,566.179,90 SIT; 11,333.302,83 SIT,
skupina XV. - splošno prehrambeno blago II: 2,434.512,69 SIT; 2,384.091,12 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
86 z dne 11. 10. 2002, Ob-78759.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2003.
Dom upokojencev
Danice Vogrinec Maribor
Št. 5
Ob-98213
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice
Vogrinec Maribor.
2. Naslov naročnika: Čufarjeva cesta
9,2000 Maribor, tel. 02/48-06-100.
3. Datum izbire: 4. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano za
potrebe Doma upokojencev Danice
Vogrinec Maribor, Čufarjeva c. 9, 2000
Maribor in njene enote Tabor, Veselova
ulica 3, 2000 Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
skupina I.- jajca: Era Petlja d.o.o., Ob
Dravi 3a, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 420.437,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
skupina I. - jajca: 433.728,75 SIT;
420.437,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
96-97 z dne 15. 11. 2002, Ob-81092.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2003.
Dom upokojencev
Danice Vogrinec Maribor
Št. 29/2277/2003
Ob-98224
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 30. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava zaščitnih relejev, hitrih registratorjev in lokatorjev napak – proizvajalcev a) Alstom, b) Siemens, c) ABB
in d) Iskra sistemi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je oddal naročilo
na osnovi 110. člena ZJN-1, oddaja naročila brez predhodne objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
a) Elektronabavi, d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče,
b) Siemens, d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana,
c) ABB, d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana,
d) Iskra sistemi, d.o.o., Stegne 21, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
a) 67,617.510 SIT,
b) 125,314.560 SIT,
c) 123,305.952 SIT in 104,126.568 SIT,
d) 16,098.956,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1 za vsak
sklop (a, b, c in d).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) 67,617.510 SIT,
b) 125,314.560 SIT,
c) 123,305.952 SIT in 104,126.568
SIT,
d) 16,098.956,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Št. 35/2003
Ob-98243
1. Naročnik: Javni zavod Zdravstveni
dom Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 19A,
2250 Ptuj, tel. 02/771-25-11.
3. Datum izbire: 6. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: laboratorijski material, fco. sedež naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kemofarmacija d.d.,
Cesta na Brdo 100, Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 3,285.954,24
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,407.080,19 SIT, 3,194.191,46 SIT
(nepravilna ponudba).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
58 z dne 13. 7. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 7. 2003.
Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj
Št. 3047/03
Ob-98282
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala
Trbovlje d.o.o. Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta
11a, 1420 Trbovlje.
3. Datum podpisa pogodbe: 19. 6.
2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: tovorno vozilo s kiper nadgradnjo in
opremo komunalne hidravlike.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– najnižja cena 85 točk,
– plačilni pogoji 5 točk,
– dobavni rok 5 točk,
– garancijska doba 5 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo oddano: Tamček M&M d.o.o., Celovška 55, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 20,940.000
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,088.400 SIT, 20,940.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omenjenega postopka: /
13. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2003.
Javno podjetje
Komunala Trbovlje d.o.o.
Št. 123
Ob-98294
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310
Izola,
tel.
05/66-06-306,
faks
05/66-06-305.
3. Datum izbire: 13. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
I. pisarniški material,
II. higienska papirna konfekcija,
III. higienska plastična konfekcija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni pogoji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– SKAT d.o.o. Izola za I. in II. skupino,
– Vafra Commerce d.o.o. Giže za III.
skupino.

7. Pogodbena vrednost:
– za I. skupino 2,746.110 SIT;
– za II. skupino 7,327.020 SIT;
– za III. skupino 2,875.630 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost navišje in najnižje ponudbe:
– za I. skupino 3,307.839,42 SIT;
2,746.110 SIT;
– za II. skupino 9,169.776 SIT;
7,327.020 SIT;
– za III. skupino 4,019.490 SIT;
2,875.630 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Izola
Št. 252-1/02-46
Ob-98296
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.
Franca Derganca“ Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 13a,
5290
Šempeter
pri
Gorici,
faks
05/33-01-554, tel. 05/33-01-550.
3. Datum izbire: 11. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: gama kamera.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila v skladu z
določili 1. točke drugega odstavka 20. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gorenje GTI d.o.o.,
Partizanska 12, Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 44,990.000
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2003.
Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca“
Nova Gorica
Št. 252-2/02-40
Ob-98298
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.
Franca Derganca“ Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 13a,
5290
Šempeter
pri
Gorici,
faks
05/33-01-554, tel. 05/33-01-550.
3. Datum izbire: 18. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: RTG aparat za pljuča in kosti.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, tehnične lastnosti,
druge ugodnosti.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gorenje GTI d.o.o.,
Partizanska 12, Velenje.
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7. Pogodbena vrednost: 26,429.040
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,429.040 SIT z DDV in 24,148.800
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2003.
Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca“
Nova Gorica
Št. 252-3/02-30
Ob-98299
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.
Franca Derganca“ Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 13a,
5290
Šempeter
pri
Gorici,
faks
05/33-01-554, tel. 05/33-01-550.
3. Datum izbire: 18. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: mobilni RTG aparat za male kosti.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, tehnične lastnosti.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Medana d.o.o., Stegne 27, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 16,140.000
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,560.000 SIT z DDV in 16,140.000
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2003.
Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca“
Nova Gorica
Št. 35-2/03
Ob-98354
1. Naročnik: Osnovna šola Vojke Šmuc
Izola, Scuola Elementare Vojka Šmuc Isola.
2. Naslov naročnika: Prešernova cesta 4,
6310 Izola - Isola.
3. Datum izbire: 20. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava živil in prehrambenih artiklov
po posameznih sklopih in podskupinah:
1. sklop: mleko in mlečni izdelki:
II. sklop: meso:
– podskupina: govedina;
– podskupina: teletina;
– podskupina: perutnina;
– podskupina: svinjina;
III. sklop: mesni izdelki:
IV. sklop: sveža zelenjava in sadje:
– podskupina: zelenjava;
– podskupina: sadje;
V. sklop: kruh, pekovsko pecivo, keksi
in slaščičarski izdelki;
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VI. sklop: ribe in konzervirane ribe;
VII. sklop: žita, mlevski izdelki in testenine;
VIII. sklop: jajca;
IX. sklop: zamrznjena in konzervirana
živila:
– podskupina: zamrznjena zelenjava;
– podskupina: konzervirana zelenjava;
– podskupina: konzervirano sadje;
– podskupina: zamrznjeni izdelki iz testa;
X. sklop: sadni sokovi in sirupi;
XI. sklop: splošno prehrambeno blago.
Kraj dobave: OŠ Vojke Šmuc, SE Vojka
Šmuc, Prešernova cesta 4, 6310 Izola in
OŠ Vojke Šmuc, SE Vojka Šmuc, Podružnična šola, Korte 14, 6310 Izola.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: kakovost (30% delež), ponudbena cena (30% delež); plačilni pogoji
(25% delež) in reference (15% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeja, mlekarstvo in sirarstvo d.o.o.,
Arja vas 92, 3301 Petrovče;
II. sklop: meso: podskupina: govedina:
naročnik ni prejel dveh pravilnih ponudb;
podskupina: teletina: naročnik ni prejel
dveh pravilnih ponudb: podskupina: perutnina: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj; naročnik ni prejel dveh pravilnih ponudb.
III. sklop: mesni izdelki: naročnik ni prejel dveh pravilnih ponudb.
IV. sklop: sveža zelenajva in sadje: podskupina zelenjava: naročnik ni prejel dveh
pravilnih ponudb; podskupina: sadje: naročnik ni prejel dveh pravilnih ponudb.
V. sklop: kruh, pekovsko pecivo, keksi
in slaščičarski izdelki: Mlinotest kruh Koper, d.o.o., Mlinotest kruh Koper s.r.l., Ulica 15. maja št. 12, 6000 Koper,
VI. sklop: ribe in konzervirane ribe: naročnik ni prejel dveh pravilnih ponudb.
VII. sklop: žita, mlevski izdelki in testenine: Žito, prehrambena industrija d.d., Šmartinska c. 154, 1529 Ljubljana,
VIII. sklop: jajca: naročnik ni prejel dveh
pravilnih ponudb.
IX. sklop: zamrznjena in konzervirana živila: podskupina: zamrznjena zelenjava: Mariva Marikultura, d.o.o., Portorož, Liminjanska 111, 6320 Portorož;
podskupina: konzervirana zelenjava:
Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana;
podskupina: konzervirano sadje: Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana;
podskupina: zamrznjeni izdelki iz testa:
Žito, prehrambena industrija d.d., Šmartinska c. 154, 1529 Ljubljana,
X. sklop: sadni sokovi in sirupi: Živila
Kranj, trgovina in gostinstvo d.d., Cesta na
Okroglo 3, 4202 Naklo;
XI. sklop: splošno prehrambeno blago:
Mercator d.d., Dunajska c. 107, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: vrednosti podane z DDV – letna vrednost:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki:
2,543.332,03 SIT;
II. sklop: meso:
– podskupina: govedina: /
– podskupina: teletin. /
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– podskupina: perutnina: 2,136.469,80
SIT;
– podskupina: svinjina: /
III. sklop: mesni izdelki: /
IV. sklop: sveža zelenjava in sadje:
– podskupina: zelenjava: /
– podskupina: sadje: /
V. sklop: kruh, pekovsko pecivo, keksi
in slaščičarski izdelki: 4,969.849,01 SIT;
VI. sklop: ribe in konzervirane ribe: /
VII. sklop: žita, mlevski izdelki in testenine: 988.901,40 SIT;
VIII. sklop: jajca: /
IX. sklop: zamrznjena in konzervirana
živila:
– podskupina: zamrznjena zelenjava:
480.383,75 SIT;
– podskupina: konzervirana zelenjava:
482.019,29 SIT;
– podskupina: konzervirano sadje:
386.891,51 SIT;
– podskupina: zamrznjeni izdelki iz testa: 1,202.048 SIT;
X. sklop: sadni sokovi in sirupi:
1,049.965,55 SIT;
XI. sklop: splošno prehrambeno blago:
2,929.981,64 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki:
3,164.379,10 SIT, 2,543.332,03 SIT;
II. sklop: meso:
– podskupina: perutnina: 2,482.281,45
SIT, 2,136.469,80 SIT;
V. sklop: kruh, pekovsko pecivo, keksi
in slaščičarski izdelki: 5,906.175,60 SIT,
3,073.105,07 SIT;
VII. sklop: žita, mlevski izdelki in testenine: 1,077.700,99 SIT, 557.363,53 SIT;
IX. sklop: zamrznjena in konzervirana
živila:
– podskupina: zamrznjena zelenjava:
535.575,44 SIT, 444.121,24 SIT,
– podskupina: konzervirana zelenjava:
970.619,78 SIT, 435.255,43 SIT;
– podskupina: konzervirano sadje:
438.412,05 SIT, 386.891,51 SIT;
– podskupina: zamrznjeni izdelki iz testa: 1,394.000,36 SIT, 1,044.642,50 SIT;
X. sklop: sadni sokovi in sirupi:
2,134.192,80 SIT, 1,049.965,55 SIT;
XI. sklop: splošno prehrambeno blago:
2,929.981,64 SIT, 1,238.371,76 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2003.
Osnovna šola Vojke Šmuc Izola
Scuola Elementare Vojka Šmuc
Isola
Št. 16
Ob-98356
1. Naročnik: Osnovna šola Braslovče.
2. Naslov naročnika: Rakovlje 15 b,
Braslovče.
3. Datum izbire: 16. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano po sku-
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pinah, OŠ Braslovče, OŠ Letuš, OŠ Trnava, OŠ Gomilsko.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Zmajčkov butik d.d., Koprska 10, Ljubljana,
– Žito Ljubljana PI d.d., Šmartinska c.
154, Ljubljana,
– Era d.d., Prešernova 10, Velenje,
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
Petrovče,
– KZ Laško z.o.o., Laško,
– Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
Mengeš,
– Celjske mesnine d.d., C. v Trnovlje
17, Celje.
7. Pogodbena vrednost:
– za skupino kruh, pekovsko pecivo:
1,379.221,20 SIT,
– za skupino slaščičarski izdelki:
516.046 SIT,
– za skupino sadje, zelenjava sveža:
1,421.300 SIT,
– za skupino mleko, mlečni izdelki:
1,554.834,50 SIT,
– za skupino meso, mesni izdelki:
4,131.221,90 SIT,
– za skupino ribe: 268.200 SIT,
– za skupino zamrznjeni izdelki:
186.000 SIT,
– za skupino sokovi, sirupi: 411.003 SIT,
– za skupino piščančje meso, izdelki:
924.100 SIT,
– za skupino testenine, zakuhe: 266.170
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za skupino kruh, pekovsko pecivo:
1,827.597,24 SIT, 1,379.221,20 SIT,
– za skupino slaščičarski izdelki:
679.899,50 SIT, 516.046 SIT,
– za skupino sadje, zelenjava sveža:
3,170.885 SIT, 1,421.300 SIT,
– za skupino mleko, mlečni izdelki:
1,811.470,65 SIT, 1,554.834,50 SIT,
– za skupino meso, mesni izdelki:
4,224.215 SIT, 4,131.229,90 SIT,
– za skupino ribe: 322.986 SIT,
268.200 SIT,
– za skupino zamrznjeni izdelki:
224.806 SIT, 186.000 SIT,
– za skupino sokovi, sirupi: 459.212,55
SIT, 411.003 SIT,
– za skupino piščančje meso, izdelki:
924.740,85 SIT, 924.100 SIT,
– za skupino testenine, zakuhe:
309.279,50 SIT, 266.170 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za skupine ocvrto pecivo, čaji, suho
sadje, jajca, drobni prehrambeni izdelki bo
naročnik nadaljeval postopek po pravilih naročil male vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
41 z dne 25. 5. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2003.
Osnovna šola Braslovče
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ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 88,015.233,38 SIT, 83,697.589,82
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2003.
Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 41405-00217/2002 0400 01 Ob-97917
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.
3. Datum izbire: 18. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja nadomestne
telovadnice in ureditev zunanjih površin OŠ Draga Kobala, Tolstojeva 3, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in reference, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Granit, d.d., Ljubljanska
69, 2310 Slovenska Bistrica.
7. Pogodbena vrednost: 249,762.151,21
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 120,704.181 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 298,792.064,88 SIT, 249,762.151,21
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
Mestna občina Maribor

Št. 41405-00033/2003 0400 01 Ob-98120

Št. 2/2003
Ob-98090
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana,
Metelkova 9, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Metelkova 9,
Ljubljana, faks 01/300-39-37; tel.
01/300-39-44.
3. Datum izbire: 26. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: investicijsko vzdrževalna dela prostorov nadstropja - trakt B v
ZD Ljubljana – Center.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70%; garancijski rok
10%; reference 20%. Izbran je ponudnik,
ki je po ocenjevanju zbral največje število
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Energoplan d.d., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 84,587.009,35
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 79,975.714,30 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.
3. Datum izbire: 26. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova sanitarij v objektih Osnovna šola Bratov Polančičev, Prešernova ulica 19, Maribor, Osnovna šola
Borcev za severno mejo, Ulica borcev za
severno mejo 16, Maribor, Osnovna šola
Kamnica, Vrbanska 93, Kamnica, Osnovna
šola Franceta Prešerna, Žolgarjeva 2, Maribor, Vrtec Borisa Pečeta, Tomšičeva 32,
Maribor, Vrtec Jožice Flander, Fochova 51,
Maribor, Vrtec Otona Župančiča, Oblakova
5, Maribor, Vrtec Studenci – enota Jasli
Poljane, Korčetova 18, Maribor, Vrtec Tezno – enota Lupinica, Heroja Nučiča 11, Maribor in object Kulturno prireditveni center –
Narodni dom Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in reference, ob izpol-

Št. 1/2003
Ob-98091
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana,
Metelkova 9, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Metelkova 9,
Ljubljana; faks 01/300-39-37, tel.
01/300-39-44.
3. Datum izbire: 6. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: investicijsko vzdrževalna dela prostorov pritličja-novi trakt v
ZD Ljubljana – Šiška.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70%; garancijski rok
10%; reference 20%. Izbran je ponudnik, ki
je po ocenjevanju zbral največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Adaptacije-vzdrževanje,
d.o.o., Ribičeva ul. 21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 85.930.675,54
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 76,191.061 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 93,609.268,47 SIT, 85,930.675,54
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2003.
Zdravstveni dom Ljubljana
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njevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sortima, d.o.o., Koroška
118, 2000 Maribor za Osnovno šolo Bratov
Polančičev, za Osnovno šolo Kamnica, za
Osnovno šolo Franceta Prešerna, za Vrtec
Jožice Flander, za Vrtec Otona Župančiča,
za Kulturno prireditveni center – Narodni
dom Maribor, Kopun Simto, d.o.o., Zg. Duplek 19, Spodnji Duplek za Osnovno šolo
Borcev za severno mejo, za Vrtec Borisa
Pečeta, Boris Muraus, s.p., Roberta Kukovca 21, Maribor za Vrtec Studenci – enota Jasli Poljane, za Vrtec Tezno – enota
Lupinica.
7. Pogodbena vrednost: 17,420.670,60
SIT (z DDV) za Osnovno šolo Bratov Polančičev; 814.944 SIT (z DDV) za Osnovno šolo
Borcev za severno mejo; 8,389.446,73 SIT
(z DDV) za Osnovno šolo Kamnica;
25,110.192 SIT (z DDV) za Osnovno šolo
Franceta Prešerna; 448.920 SIT (z DDV) za
Vrtec Borisa Pečeta; 3,289.995,60 SIT (z
DDV) za Vrtec Jožice Flander; 464.580 SIT
(z DDV) za Vrtec Otona Župančiča;
8,571.864 SIT (z DDV) za Vrtec Studenci
– enota Jasli Poljane; 8,674.464 SIT (z
DDV) za Vrtec Tezno – enota Lupinica;
3,727.221,60 SIT (z DDV) za object Kulturno prireditveni center – Narodni dom
Maribor.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 16,898.050 SIT pri
Osnovni šoli Bratov Polančičev; 488.966
SIT pri Osnovni šoli Borcev za severno mejo; 8,137.763 SIT pri Osnovni šoli Kamnica;
24,356.886 SIT pri Osnovni šoli Franceta
Prešerna; 269.352 SIT pri Vrtcu Borisa Pečeta; 3,191.296 SIT pri Vrtcu Jožice Flander; 450.643 SIT pri Vrtcu Otona Župančiča; 1,885.810 SIT pri Vrtcu Studenci – enota Jasli Poljane; 1,908.382 SIT pri Vrtcu
Tezno – enota Lupinica; 3,615.405 SIT pri
Kulturno prireditvenem centru – Narodnem
domu Maribor.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,624.400 SIT, 17,420.670,60
SIT za Osnovno šolo Bratov Polančičev;
1,385.520 SIT, 814.944 SIT za Osnovno
šolo
Borcev
za
severno
mejo;
10,605.584,40 SIT, 8,389.446,73 SIT za
Osnovno šolo Kamnica; 26,725.608 SIT,
25,110.192 SIT za Osnovno šolo Franceta
Prešerna; 752.340 SIT, 448.920 SIT za
Vrtec Borisa Pečeta; 5,221.280,40 SIT,
3,289.995,60 SIT za Vrtec Jožice Flander; 655.560 SIT, 464.580 SIT za Vrtec
Otona Župančiča; 9,725.610,90 SIT,
8,571.864 SIT za Vrtec Studenci – enota
Jasli
Poljane;
9,774.267,30
SIT,
8,674.464 SIT za Vrtec Tezno – enota Lupinica; 4,175.181,90 SIT, 3,727.221,60
SIT za Kulturno prireditveni center – Narodni dom Maribor.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2003.
Mestna občina Maribor

Št. 41405-00048/2003 0400 01

Št.
Ob-98121

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.
3. Datum izbire: 28. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: obnova centralnega ogrevanja v objektih Osnovna šola Slave Klavore,
Štrekljeva 31, Maribor, Osnovna šola Gustava Šiliha, Majcigerjeva 31, Maribor, Osnovna
šola Tabor I, Arnolda Tovornika 21, Maribor,
Osnovna šola Tabor II, Klinetova 18, Maribor, Osnovna šola Maksa Durjave, Ruška
cesta 15, Maribor in objekt Zveza prijateljev
mladine, Razlagova 16, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in reference, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Boris Muraus, s.p., Roberta Kukovca 21, Maribor za Osnovno šolo Slave Klavore, Tomana, Anton Kocmut,
Cerkvenjak 13, Cerkvenjak, s.p., za Osnovno šolo Gustava Šiliha, za Osnovno šolo
Tabor II, za Osnovno šolo Maksa Durjave in
za objekt Zveza prijateljev mladine, Kopun
Simto, d.o.o., Zg. Duplek 19, Spodnji Duplek za Osnovno šolo Tabor I.
7. Pogodbena vrednost: 5,602.632 SIT
(z DDV) za Osnovno šolo Slave Klavore;
1,246.164 SIT (z DDV) za Osnovno šolo
Gustava Šiliha; 3,723.107,54 SIT (z DDV)
za Osnovno šolo Tabor I; 2,075.784 SIT (z
DDV) za Osnovno šolo Tabor II; 762.348
SIT (z DDV) za Osnovno šolo Maksa Durjave; 798.614,40 SIT (z DDV) za objekt Zveza prijateljev mladine.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0 SIT pri Osnovni
šoli Slave Klavore; 0 SIT pri Osnovni šoli
Gustava Šiliha; 0 SIT pri Osnovni šoli Tabor
II; 0 SIT pri Osnovni šoli Maksa Durjave; 0
SIT pri objektu Zveza prijateljev mladine;
297.849 SIT pri Osnovni šoli Tabor I.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,361.935,56 SIT, 5,602.632 SIT
za Osnovno šolo Slave Klavore;
1,984.048,80 SIT, 1,246.164 SIT za
Osnovno
šolo
Gustava
Šiliha;
4,995.446,40 SIT, 3,723.107,54 SIT za
Osnovno šolo Tabor I; 2,702.790,72 SIT,
2,075.784 SIT za Osnovno šolo Tabor II;
1,050.695,10 SIT, 762.348 SIT za Osnovno šolo Maksa Durjave; 1,180.236 SIT,
798.614,40 SIT za objekt Zveza prijateljev
mladine.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2003.
Mestna občina Maribor
Št. 41405-00032/2003 0400 01 Ob-98122

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
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2. Naslov naročnika: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.
3. Datum izbire: 21. 5. 2003
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: obnova fasade na objektih
Osnovna šola Prežihovega Voranca, Gosposvetska 10, Maribor, Osnovna šola Malečnik, Malečnik 10, Maribor, Osnovna šola Ivana Cankarja – podružnica Košaki, Šentiljska
41/a, Maribor, Vrtec Ivana Glinška, Gledališka 6, Maribor in Vrtec Koroška vrata-enota
Bresternica, Na gaj 4, Bresternica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in reference, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeništvo Ivan Štrukelj, s.p., Mariborska 33, 2314 Zg. Polskava za Osnovno šolo Prežihovega Voranca,
za Osnovno šolo Malečnik, za Osnovno šolo Ivana Cankarja – podružnico Košaki, za
Vrtec Ivana Glinška, za Vrtec Koroška vrata-enota Bresternica.
7. Pogodbena vrednost: 11,754.672
SIT (z DDV) za Osnovno šolo Prežihovega
Voranca; 2,037.768 SIT (z DDV) za Osnovno šolo Malečnik; 6,181.578,60 SIT (z DDV)
za Osnovno šolo Ivana Cankarja – podružnico Košaki; 1,340.275,20 SIT (z DDV) za
Vrtec Ivana Glinška; 6,122.340 SIT (z DDV)
za Vrtec Koroška vrata-enota Bresternica.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 3,643.948 SIT pri
Osnovni šoli Prežihovega Voranca; 631.708
SIT pri Osnovni šoli Malečnik; 1,916.290
SIT pri Osnovni šoli Ivana Cankarja – podružnici Košaki; 415.485 SIT pri Vrtcu Ivana Glinška; 1,897.925 SIT pri Vrtcu Koroška vrata-enota Bresternica.
9. Število prejetih ponudb: 6
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,132.327,20 SIT, 11,754.672
SIT za Osnovno šolo Prežihovega Voranca; 2,791.516,63 SIT, 2,037.768 SIT za
Osnovno šolo Malečnik; 8,777.545,42
SIT, 6,181.578,60 SIT za Osnovno šolo
Ivana Cankarja – podružnico Košaki;
2,335.219,78 SIT, 1,340.275,20 SIT za
Vrtec Ivana Glinška; 11,318.871,60 SIT,
6,122.340 SIT za Vrtec Koroška vrata-enota Bresternica.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2003.
Mestna občina Maribor
Št. 41405-00034/2003 0400 01 Ob-98123

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.
3. Datum izbire: 19. 5. 2003
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova tal v objektih
Osnovna šola Borisa Kidriča, Žolgarjeva 4,
Maribor, Osnovna šola Toneta Čufarja, Zr-
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kovska 67, Maribor, Osnovna šola Angela
Besednjaka, Celjska ulica 11, Maribor, Vrtec Otona Župančiča, Oblakova 5, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in reference, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: A&R Rebellion, d.o.o., Meljska cesta 37, 2000 Maribor za Osnovno
šolo Borisa Kidriča, za Osnovno šolo Toneta
Čufarja, za Osnovno šolo Angela Besednjaka, TIKO, d.o.o., Novorogoška ulica 20,
2204 Miklavž za Vrtec Otona Župančiča.
7. Pogodbena vrednost: 1,622.172 SIT
(z DDV) za Osnovno šolo Borisa Kidriča;
6,909.372 SIT (z DDV) za Osnovno šolo
Toneta Čufarja; 2,152.908 SIT (z DDV) za
Osnovno šolo Angela Besednjaka; 396.000
SIT (z DDV) za Vrtec Otona Župančiča.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0 SIT pri Osnovni
šoli Borisa Kidriča; 0 SIT pri Osnovni šoli
Toneta Čufarja; 0 SIT pri Osnovni šoli Angela Besednjaka; 0 SIT pri Vrtcu Otona Župančiča.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,995.948 SIT, 1,622.172 SIT za
Osnovno šolo Borisa Kidriča; 8,221.680
SIT, 6,909.372 SIT za Osnovno šolo Toneta Čufarja; 2,644.920 SIT, 2,152.908 SIT
za Osnovno šolo Angela Besednjaka;
589.248 SIT, 396.000 SIT za Vrtec Otona
Župančiča.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2003.
Mestna občina Maribor
Št. 47/03
Ob-98135
1. Naročnik: KSP Hrastnik, d.d.
2. Naslov naročnika: Cesta 3. julija 7,
1430 Hrastnik, faks 03/56-44-000, e-mail:
zorka. majes@siol.net, 56-42-310.
3. Datum izbire: 23. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: glavni sanitarni kanalski
kolektor “S“ v Hrastniku, del odseka S-4
in del odseka S-5, na področju od J 34
do J 18.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GD, Podjetje za gradbeno dejavnost, d.o.o., Dolska cesta 9, Hrastnik.
7. Pogodbena vrednost: 58,323.689,23
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 60,512.009,29 SIT, 58,323.689,23 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
KSP Hrastnik, d.d.
Št. 35205-04-19/2003
Ob-98180
1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenjskem.
2. Naslov naročnika: Ul. Franca Barleta
23, 4207 Cerklje na Gorenjskem, tel.
04/27-80-100, faks 04/25-21-027.
3. Datum izbire: 28. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja fekalnega kanalizacijskega omrežja s črpališčem za
naselja Velesovo, Trata pri Velesovem
in Praprotna Polica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference in plačilni
pogoji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidrotehnik d. d. Ljubljana, Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 52,126.889
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 89,504.155,20 SIT in 52,125.925,10
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2003.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Št. 35/03
Ob-98206
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljubljana.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja dnevnega centra v Domu upokojencev Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izvajalec ni bil izbran, ker v
opcijskem roku ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 1/03
1. Naročnik:
d.o.o.

Ob-98320
Snaga Javno podjetje

2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,
1104 Ljubljana, faks 01/477-96-98, tel.
01/477-96-00.
3. Datum izbire: 12. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba predobremenilnih nasipov na območju drugega dela 2. faze gradnje IV. in V. odlagalnega
polja na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, Cesta dveh cesarjev, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena največ 90 točk,
– rok izvedbe največ 10 točk.
Izbrani izvajalec je dosegel največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: vodilni partner: SCT d.d., Slovenska 56, Ljubljana; partner: Cestno podjetje Ljubljana, d.d., Stolpniška 10, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost z DDV je 289,063.915 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 281,742.860 SIT brez DDV,
194,045.169 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2002.
Snaga Javno podjetje, d.o.o.
Št. 462-02/90-7/2003/0530-010
Ob-98322
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.
3. Datum izbire: 10. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: investicijsko vzdrževanje na objektih carinske službe.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za izbor najugodnejše ponudbe so:
1. cena,
2. reference.
Merilo pod 1. točko (cena) predstavlja
80% vrednosti. Merilo pod 2. točko (reference) predstavlja 20% vrednosti.
ad 1). Cena se je preračunala v točke
po naslednji formuli:
Cena v točkah = (minimalna cena x
100) / ponujena cena
Najnižja cena dobi največje število točk.
ad 2) Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 30,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco od
30,000.001
SIT
v
vrednosti
do
60,000.000 SIT 4 točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 60,000.001 SIT do 120,000.000
SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 120,000.000 SIT 16 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
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– Adaptacije – vzdrževanje, Ribičičeva
21, Ljubljana za investicijsko vzdrževanje objektov za carinski urad Dravograd, Koper in
Sežana,
– sortima d.o.o., Koroška c. 118, Maribor za investicijsko vzdrževanje objektov za
Carinski urad Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
– Adaptacije – vzdrževanje d.o.o., Ljubljana – 39, 835.338,76 SIT
– Sortima
d.o.o.,
Maribor
–
12,179.676,60 SIT oziroma
– za
Carinski
urad
Dravograd
10,540.582,10 SIT – Adaptacije in vzdrževanje d.o.o., Ljubljana,
– za Carinski urad Koper 4,881.847,55
SIT – Adaptacije in vzdrževanje d.o.o., Ljubljana,
– za Carinski urad Maribor 12,179.676,60
SIT – Sortima d.o.o., Maribor,
– za Carinski urad Sežana 24,412.909,11
SIT – Adaptacije in vzdrževanje d.o.o., Ljubljana.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za
carinski
urad
Dravograd:
13,411.298,63 SIT, 10,540.582,10 SIT,
– za carinski urad Koper: 6,728.820,10
SIT, 4,881.847,55 SIT,
– za
carinski
urad
Maribor
14,592.057,32 SIT, 12,179.676,60 SIT,
– za
carinski
urad
Sežana:
36,564.432,64 SIT, 24,412.909,11 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za investicijsko vzdrževanje objektov
za Carinski urad Ljubljana naročnik ni pridobil v postopku oddaje javnega razpisa za
oddajo javnega naročila po odprtem postopku dveh samostojnih pravilnih ponudb, zato
se za navedeni carinski urad ne izbere najugodnejšega ponudnika, kar je v skladu s
prvim odstavkom 76. člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2003.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 41405-00006/2003 0400 01 Ob-97918
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.

Št.

3. Datum izbire: 18. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
storitev svetovalnega inženiringa pri izgradnji nadomestne telovadnice in ureditvi zunanjih površin OŠ Draga Kobala,
Tolstojeva 3, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in reference, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE, d.d., Hajdrihova 4,
1001 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 2,340.000 SIT
(z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,200.000 SIT, 2,340.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 7. 2003.
Mestna občina Maribor
Št. 404-08-33/2003-39
Ob-98089
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-81-64.
3. Datum izbire: 12. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje objektov MORS, po sklopih:
I. sklop (ljubljansko območje): Domžale,
Grosuplje, Kamnik, Ljubljana z ožjo okolico, Trbovlje, Vrhnika in drugi, v okvirni skupni površini 55.000 m2,
II. sklop (kočevsko območje): Kočevska
Reka, Primoži, Škrilj, Zdihovo in drugi, v
okvirni skupni površini 6.000 m2,
III. sklop (primorsko območje): Ankaran,
Izola, Koper, Piran, Rijavci in drugi, v okvirni skupni površini 4.000 m2,
IV. sklop (postojnsko območje): Cerknica, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna in drugi,
v okvirni skupni površini 10.000 m2,
V. sklop (dolenjsko območje): Brežice,
Cerklje ob Krki, Črnomelj, Jesenice na Dolenjskem, Krško, Metlika, Novo mesto,
Trebnje in drugi, v okvirni skupni površini
9.000 m2,
VI. sklop (gorenjsko območje): Brnik,
Kranj, Radovljica, Gorenja vas, Škofja Loka
in drugi, v okvirni skupni površini 6.000 m2,
VII. sklop (mariborsko-prekmursko območje): Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica in
drugi, v okvirni skupni površini 1.000 m2,
VIII. sklop (celjsko območje): Celje, Dravograd, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Žalec in drugi, v
okvirni skupni površini 4.000 m2,
IX. sklop (novogoriško območje): Ajdovščina, Ajševica, Idrija, Nova Gorica, Tolmin
in drugi, v okvirni skupni površini
3.000 m2,
X. sklop: okna in steklene fasade prostorov/objektov MORS, na celotnem teritoriju RS, v okvirni skupni površini
36.000 m2 in
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XI. sklop: okolica prostorov/objektov
MORS, na celotnem teritoriju RS, v okvirni
skupni površini 70.000 m2.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudniki so bili ocenjeni
na podlagi naslednjih ocenjevalnih meril:
– vrednost ponujenega sklopa – 90
točk;
Ponudnik z najnižjo vrednostjo je prejel
90 točk, ostali pa po formuli: najcenejša
ponudba x 90, deljeno s ponudbo v izračunu,
– posedovanje veljavnega ISO certifikata 14001 za dejavnost čiščenja – 10 točk;
Ponudnik, ki je imel veljavni in priloženi
ISO certifikat 14001, je prejel 10 točk, ostali
pa 0 točk.
Naročnik je za vsak sklop posebej izbral
ponudnika, ki je dosegel največje skupno
število točk, o čemer je ponudnike seznanil
z obvestilom.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Čistoča d.o.o., Ljubljanska 12f, 1236
Trzin, za I. sklop (ljubljansko območje),
III. sklop (primorsko območje), IV. sklop (postojnsko območje), VII. sklop (mariborsko-prekmursko območje), VIII. sklop (celjsko območje) in IX. sklop (novogoriško območje),
– ISS Servisystem d.o.o., Ptujska 95,
2000 Maribor, za: II. sklop (kočevsko območje) in V. sklop (dolenjsko območje in
– Manicom d.o.o., Linhartova 13, 1000
Ljubljana za: VI. sklop (gorenjsko območje)
in X. sklop (okna in steklene fasade objektov MORS, na celotnem teritoriju RS).
7. Pogodbena vrednost:
– 223.300 SIT z DDV Čistoča d.o.o.,
Ljubljanska 12f, 1236 Trzin,
– 36,700.000 SIT z DDV ISS
Servisystem d.o.o., Ptujska 95, 2000 Maribor in
– 15,135.300 SIT z DDV Manicom
d.o.o., Linhartova 13, 1000 Ljubljana.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. sklop
(ljubljansko
območje):
209,518.203,17 SIT z DDV, 155,505.196,08
SIT z DDV,
II. sklop
(kočevsko
območje):
13,375.584 SIT z DDV, 9,701.706,53 SIT
z DDV,
III. sklop
(primorsko
območje):
11,956.608 SIT z DDV, 9,643.046,40 SIT
z DDV,
IV. sklop
(postojnsko
območje):
35,751.456 SIT z DDV, 26,121.600 SIT z
DDV,
V. sklop (dolenjsko območje): 31,609.440
SIT z DDV, 26,937.310,46 SIT z DDV,
VI. sklop
(gorenjsko
območje):
21,540.672 SIT z DDV, 12,965.760 SIT z
DDV,
VII. sklop (mariborsko-prekmursko območje): 4,181.760 SIT z DDV, 3,150.950,40
SIT z DDV,
VIII. sklop (celjsko območje): 12,169.728
SIT z DDV, 10,437.523,20 SIT z DDV,
IX. sklop
(novogoriško
območje):
12,261.484,80 SIT z DDV, 6,525.718,80
SIT z DDV in

Stran

4142 / Št. 68-70 / 18. 7. 2003

X. sklop (okna in steklene fasade objektov MORS, na celotnem teritoriju RS):
6,074.696,88 SIT z DDV, 2,169.540 SIT z
DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: na postopek oddaje javnega naročila za XI. sklop (okolica objektov MORS, na
celotnem teritoriju RS) je vložena revizija.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-67619.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Št. 333-3/2003/11
Ob-98101
1. Naročnik: Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja.
2. Naslov naročnika: Dunajska 160,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-92-06.
3. Datum izbire: 21. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: postopek s
pogajanji skladno z 2. točko prvega odstavka 20. člena ZJN-1. Predmet naročila: storitve tekočega vzdrževanja in dopolnjevanja programskega paketa Carinska
tarifa 2.0. Oznaka javnega razpisa po
postopku s pogajanji brez predhodnje
objave: AKTRP-TARIFA/2003-2004.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena urne postavke za programiranje in organizacijo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ZZI d.o.o., Pot k sejmišču 33, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 4,282.415 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudnik ZZI d.o.o., Pot k sejmišču
33, 1000 Ljubljana: skupna cena storitev
4,282.415 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2003.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 39/03
Ob-98102
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 11. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava in
montaža izolacije na kanalih rekonstruiranega sistema zgorevalnega zraka na
kotlih 1 in 2 (1 A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi pogoji do 100 točk; naročilo ja bilo oddano kandidatu, ki je prejel največje število
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Termika d.o.o., Kamniška 25, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 6,339.232
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,612.970 SIT in 6,339.232 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 103 z dne 29. 11. 2002, Ob-82166.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 38/03
Ob-98103
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 10. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: rekonstrukcija povratnih kanalov na kotlu 3 (1 A,
zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi pogoji do 100 točk; naročilo ja bilo oddano kandidatu, ki je prejel največje število
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Himomontaža d.o.o., Čufarjeva ul. 5, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 14,100.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,183.600 SIT in 14,100.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 91 z dne 25. 10. 2002, Ob-79476.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 42/03
Ob-98104
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 19. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: zamenjava
ekspanderja 3 (1 A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi pogoji do 100 točk; naročilo ja bilo oddano kandidatu, ki je prejel največje število
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SOL Intercontinental
d.o.o., Bežigrad 15, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 2,456.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,806.600 SIT in 2,456.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 91 z dne 25. 10. 2002, Ob-79476.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 41/03
Ob-98105
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 16. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: montaža RS
gorilnikov na kotlu 1 (1 A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi pogoji do 100 točk; naročilo ja bilo oddano kandidatu, ki je prejel največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Himomontaža d.o.o., Čufarjeva ul. 5, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 17,800.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,646.000 SIT in 17,800.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 91 z dne 25. 10. 2002,
Ob-79476.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 44/03
Ob-98106
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 23. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: remont turbine 3 (1 A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi pogoji do 100 točk; naročilo ja bilo oddano kandidatu, ki je prejel največje število
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Turboteh d.o.o., Mala
Švarča 155, 47000 Karlovac.
7. Pogodbena vrednost: 21,349.980
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,810.900 SIT in 21,349.980 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
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list RS, št. 110-112 z dne 20. 12. 2002,
Ob-83838.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 29112/01 403-154/2003 Ob-98139
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/472-57-12, faks
01/472-56-35.
3. Datum izbire: 26. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: servisiranje
vozil in dobava originalnih rezervnih delov za vozila znamke Land Rover.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je k sodelovanju v
postopku s pogajanji brez predhodne objave
(v skladu z 2. točko prvega odstavka 20. člena ZJN-1) pozval 1 kandidata. Pogajanja so
potekala po merilu najnižja cena. Naročnik
je oddal naročilo kandidatu iz 6. točke te
objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Summit Avto d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: letna okvirna
vrednost pogodbe z vključenim DDV je
10,180.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve
Policija
Št. 240-1/02-16
Ob-98297
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.
Franca Derganca“ Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici.
3. Datum izbire: 28. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve čiščenja in notranjega transporta.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, kakovost in usposobljenost, druge ugodnosti.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: DIW Servis d.o.o., Puhova 15, Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
103,736.778,24 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 104,160.000 SIT z DDV in 71,520.000
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: najnižji ponudbi sta bili kot nepravilni
zavrnjeni.

Št.

12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2003.
Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca“
Nova Gorica
Št. 465-09-0004/2003-500 Ob-98336
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Stari trg 29, 3210
Slovenske Konjice, faks 03/57-54-328, info@slovenskekonjice.si.
3. Datum izbire: 30. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Slovenske Konjice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Izletnik Celje d.d., Aškerčeva 20, Celje.
7. Pogodbena vrednost: 246.753,90
SIT na dan.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 287.612 SIT, 274.171 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2003.
Občina Slovenske Konjice
Št. 17123-03-403-28/2003
Ob-98355
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.
3. Datum izbire: 17. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet javnega naročila je cenitev nepremičnin, in
sicer zajema dva sklopa:
– sklop 1: cenitev prevoznih sredstev,
okvirno 180 enot, ter rezervnih delov in avtomateriala,
– sklop 2: cenitev izvenkrmnega motorja plovila, 1 enota.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: glede na priznano sposobnost izvajalca, ugotovljeno z javnim razpisom za oddajo naročila storitve po omejenem postopku (1. faza) Servisa skupnih
služb Vlade št. 466-4/01, za priznanje sposobnosti za vrednotenje državnega premoženja (izbor cenilcev): nepremičnin (poslovnih prostorov, stanovanj in stanovanjskih hiš, premožnih objektov, stavbnih
zemljišč) in premičnin (prevoznih sredstev,
opreme poslovnih prostorov in stanovanj)
so na povabilo k oddaji ponudbe prispele
3 pravočasne in pravilne ponudbe. Naročnik je ponudbe ocenil na osnovi merila “cena“, ki je v skladu z razpisno dokumentacijo in v zvezi s tretjim odstavkom 19. člena
ZJN-1 edino merilo ter po posameznih
sklopih izbral najugodnejšo ponudbo
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kandidata, kot je navedeno v 6. točki te
objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za sklop 1: Bruno Ličen, Spodnje Pirniče 36a, 1215 Medvode,
– za sklop 2: Jožef Murko, Krčevinska
61, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za sklop 1 je
562.500 SIT – skupna bruto cena,
– pogodbena vrednost za sklop 2 je
24.000 SIT – skupna bruto cena.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 708.745 SIT – po skupni
bruto ceni, 495.000 SIT – po skupni bruto
ceni,
– za sklop 2: 35.000 SIT – po skupni
bruto ceni, 24.000 SIT – po skupni bruto
ceni.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: povabilo k oddaji ponudbe je bilo
poslano z dne 20. 3. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 11 z dne 16. 2. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve

ZJN-19
Zahteva za objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Št. 82/02
Ob-98207
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljubljana.
3. Opis projekta: oblikovanje enotnega spominskega obeležja za prikrita
grobišča po Sloveniji.
4. Število udeležencev: 22.
5. Število tujih udeležencev: /
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja: Gigodesign, d.o.o., Aleševčeva 37, Ljubljana.
7. Navedba nagrad, kjer je mogoče:
1. nagrada – 2,200.000 SIT; dve 3. nagradi
po 900.000 SIT; odkup izven konkurence
600.000 SIT in trije odkupi po 400.000 SIT.
8. Morebitne druge informacije o natečaju: /
9. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: Uradni list RS, št. 72/02.
10. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
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Javni razpisi
Popravek
Št. 4012-98/2002/20
Ob-98374
V javnem razpisu za prijavo projektov v
donacijsko shemo “Cross Border Region
goes digital“, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 65 z dne 4. 7. 2003, Ob-97287, se
4. in 8. točka pravilno glasita:
4. Celotna vrednost tega razpisa
Celotna vrednost, ki je na razpolago v
okviru razpisa, je 2.499.100 EUR. Celotna
vrednost je sestavljena iz zneskov
1.879.100 EUR (Phare) in 620.000 EUR
(Javna agencija RS za regionalni razvoj).
8. Predvideni datum objave rezultatov
ocenjevanja: november 2003.
Javna agencija RS
za regionalni razvoj
Corrigendum
Ob-98375
Corrigendum to the Call for Proposals for
Cross Border Region Goes Digital (Grant
Scheme) issued by National Agnecy for Regional Development (Official Gazette of the
Republic ob Slovenia, No. 65 ob 4. 7. 2003).
On page 3926, Ob-97289, point 4,
line 5:
read “The overall amount available under this Call of Proposals is 2.499.100
EUR. The overall amount is composed of
EUR 1.879.100 Phare funds“.
On page 3927, Ob-97289, point 8, line
2: read “November 2003“.
National Agency for
Regional Development
Popravek
Št. 404-9/2003-7
Ob-98276
V javnem razpisu za spodbujanje razvoja
tehnoloških mrež v letu 2003, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 29 z dne 21. 3. 2003,
Ob-90587, št. 404-9/2003, se popravi drugi odstavek 3. točke in se pravilno glasi:
Sredstva Ministrstva bremenijo proračunsko postavko 1739 proračuna RS
za leto 2003 okvirna višina razpisanih
sredstev za razpis se lahko poveča za
nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-98114
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju skupnosti ukrepov o finančni, tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 56/93), v zvezi z 2. členom Zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) ter
117. in 118. členom Pravil in postopkov
Evropske unije za izvedbo javnih razpisov,
Občina Hrpelje – Kozina objavlja
javni razpis
za gradbena dela
Naslov: Kanalizacija Hrpelje – južni del
Lokacija: Hrpelje, Obalno – Kraška
regija, Slovenija
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1. Številka objave:
2. Postopek: razpis brez omejitev.
3. Program: Phare CBC Programme
ECO ADRIA 2001 – Ecological Improvement of the Primorska region.
4. Financiranje:
Phare
SI
0108.01.01.0003.
5. Naročnik: Občina Hrpelje – Kozina,
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Hrpelje.
Pogodba
6. Opis projekta
Investitor namerava za potrebe čiščenja
sanitarnih odplak naselja Hrpelje urediti kanalizacijo in s tem priključitev 400 prebivalcev na obstoječo čistilno napravo v Hrpeljah. Dela vključujejo zemeljska, gradbena
in montažna dela.
7. Število in nazivi posameznih sklopov
Predmet razpisa je en sklop: Kanalizacija Hrpelje – južni del.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora
Na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične in pravne osebe (posamezno ali
na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij) iz držav članic Evropske Unije
in držav in območij ki jih pokriva in/ali določa Predpis ali posebna določila, ki se uporabljajo za PHARE program, iz katerega bo
pogodba financirana ter Turčije, Malte in
Cipra. Vse blago ki bo dobavljeno v okviru
pogodbe mora izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev
Ponudniki morajo predložiti izjavo, da niso v enem od postopku ali stanj navedenem
v Odstavku 2.3 Priročnika za pogodbe z zunanjimi partnerji (na voljo na naslednjem
spletnem naslovu: http://europa.eu.int/
comm/europeaid/tender/gestion/pg/
index_en.htm).
10. Število ponudb
Ponudniki (vključno s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij in
podizvajalci) lahko predložijo samo eno ponudbo za razpisana dela. Delne ponudbe za
razpisana dela se ne bodo upoštevale. Ponudbe za variantne rešitve niso sprejemljive.
11. Garancija za resnost ponudbe
Ponudniki morajo skupaj s ponudbo
predložiti garancijo za resnost ponudbe v
znesku, ki presega 2% ponudbene cene
vključno z davki, v EUR z rokom veljavnosti
najmanj 120 dni od datuma odpiranja ponudb. Garancija za resnost ponudbe bo neuspešnemu ponudniku(om) vrnjena po zaključku postopka javnega razpisa in uspešnemu ponudniku po podpisu pogodbe s
strani vseh pogodbenih partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del
Uspešni ponudnik bo moral ob podpisu
pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti, v EUR. Garancija mora biti predložena v
28 dneh od dneva, ko ponudnik prejme od
naročnika podpisano pogodbo v podpis. V
primeru ko izbrani ponudnik ne predloži take garancije v predpisanem roku, bo pogodba nična. Pripravljena je lahko nova pogodba in poslana v podpis drugemu najugodnejšemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča
Informativni sestanek in ogled kraja gradbišča bo na dan, ki je določen v razpisni

dokumentaciji na naslovu Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, Kozina.
Udeležba na sestanku je priporočljiva, a
ne obvezna.
14. Veljavnost ponudb
Ponudbe morajo biti veljavne 90 dni od
roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del
Dela morajo biti končana v roku 9 mesecev po izdaji Obvestila o uvedbi v delo.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko pa
jih presegajo:
– posamezni ponudnik mora biti sposoben opraviti najmanj 70% pogodbenih del z
lastnimi sredstvi; v primeru skupnega nastopa (joint venture/konzorcij) mora biti vodilni partner sposoben opraviti vsaj 50% pogodbenih del;
– posamezni povprečni letni promet
gradbenih del v letih 2000, 2001 in 2002
mora znašati najmanj 1,300.000 EUR;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 3 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je bil
ponudnik glavni izvajalec in, ki so po naravi in
zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;
– dostop do kreditne linije v višini najmanj 170.000 EUR.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe
Komisija za ocenjevanje ponudb bo izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: Projekt d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov
za: razpisno dokumentacijo v višini 300
EUR na račun: banka Abanka Vipa d.d.,
Nova Gorica, št. računa S.W.I.F.T. ABANSI.2X 05100-8010757486 (za tuje ponudnike) ali v SIT na transakcijski račun
04750-0000-349833, banka Nova KBM
d.d., področje Nova Gorica (za domače ponudnike), s pripisom “Za razpisno dokumentacijo “Kanalizacija Hrpelje – južni del“. Za
vplačila v SIT je veljaven prodajni menjalni
tečaj Banke Slovenije na dan objave tega
razpisa. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo biti
predložene na način in v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v
razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju – Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,kontaktna oseba: Irena Pavliha, faks
+386/5/30-24-493 (z navedbo Številke
objave iz točke 1) v roku najkasneje 21 dni
pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen v točki 19. Naročnik mora odgovoriti
na vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11 dni pred rokom za oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 25. 9. 2003 do 10. ure po lokalnem
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času, na naslednji naslov: Občina Hrpelje
– Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240
Kozina, odgovorna oseba: Aleksander
Batič, tel. +386/5/68-00-150, faks
+386/5/68-00-180, e-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku, se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno, istega dne
ob 11. uri na istem naslovu.
21. Pravna osnova
Regulativa Sveta (EEC) št. 3906/89 z
dne 18. 12. 1989 o finančni pomoči določenim državam Srednje in Vzhodne Evrope, z amandmaji.
Občina Hrpelje – Kozina
Ob-98115
In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement between the Government of Republic of
Slovenia and European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), referring to Public Procurement Law, Article 2 (OG RS 39/00)
and according to Articles 117 & 118 of the
European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed the Municipality of Hrpelje – Kozina announces
Works Procurement Notice
for
Title: Sewage System for Hrpelje South
Location: Hrpelje, Obalno – Kraška
region, Slovenija
1. Publication reference:
2. Procedure: Local open tender procedure.
3. Programme: Phare CBC Programme
ECO ADRIA 2001 – Ecological Improvement of the Primorska region.
4. Financing:
Phare
SI
0108.01.01.0003.
5. Contracting authority: Municipality of
Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
6240 Kozina.
Contract specification
6. Contract description
The investor intends for the needs of cleaning of waste water effluents in the settlement
of Hrpelje to construct sewerage system to
enable the connection of the 400 residents
to the existing waste water treatment plant in
Hrpelje. The works shall include earth, construction and assembling works.
7. Number and titles of lots
One lot: “Sewage System for Hrpelje
South“.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin
Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons (participating
either individually or in grouping – joint
venture/consortium of tenderers) of the
Member States and the countries and territories of the regions covered and/or authorized by the Regulation or the specific instruments applicable to the PHARE
programme under which the contract is financed and Turkey, Malta and Cyprus. All
goods provided for in the contract must
originate in these countries.
9. Grounds for exclusion
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Tenderers must provide a declaration that
they are not in any of the situations listed in
Section 2.3 of the Manual of Instructions for
External Relations contracts (available from
the following Internet address: http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/index_en.htm).
10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the
same legal group, other members of the
same joint venture/consortium, and subcontractors) may submit only offers for the
whole of the Works. Partial Tenders for the
Works will not be considered. Tenders for a
variant solution are not acceptable.
11. Tender guarantee
Tenderers must provide a tender guarantee in an amount of not less than 2% of
tender price including taxes in EUR when
submitting their tender which will remain in
force 120 days after the deadline for submission of tenders. This guarantee will be
released to unsuccessful tenderers once
the tender procedure has been completed
and to the successful tenderer upon signature of the contract by all parties.
12. Performance guarantee
The successful tenderer will be requested to provide a performance guarantee of 10% of the contract value in EUR
when countersigning the contract. This must
be delivered within 28 days after receipt by
the tenderer of the contract signed by the
Contracting Authority. If the selected tenderer fails to provide such a guarantee
within this period, the contract will be void
and a new contract may be drawn up and
sent to the tenderer which has submitted
the next lowest, compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit
An information meeting and site visit for
prospective Tenderers will be organised at
the date defined in the Tender Documents
at the premises of the Municipality of
Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
Kozina.Participation to the information
meeting and site visit is recommended, but
not compulsory.
14. Tender validity
Tenders must remain valid for a period
of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period
The Works must be completed within 9
months after the issue of the Notice to Commence.
Selection and award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by
companies and natural persons meeting the
minimum qualifying criteria including, but
not limited to:
– Tenderer shall have the ability to carry
out at least 70% of the Contract Works by
his own means; in case of a Joint
Venture/Consortium the leading partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the contract works;
– each individual annual turnover in
construction works for the years 2000,
2001 and 2002 should exceed EUR
1,300,000.00;
– successful experience as a prime Contractor in construction of at least 4 projects
of the similar nature and complexity com-
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parable to the tendered works during last 3
years;
– access to credit line which should exceed EUR 170,000.00.
17. Award criteria
The Evaluation Committee shall select
the Tenderer whose Tender has been determined to meet the administrative and
technical criteria, and has the lowest price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the
following address: Projekt d.d. Nova Gorica,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, against the
proof that a non-refundable tender fee of EUR
300.00, which excludes courier delivery, has
been credited to the bank Abanka Vipa d.d.,
Nova Gorica, bank account S.W.I.F.T.
ABANSI.2X 05100-8010757486 (for foreign
Tenderers) or in SIT to the bank Nova KBM
d.d., Nova Gorica, Bank Account No.
04750-0000-349833 (for local tenderers),
with the notice “For tender dossier “Sewage
System for Hrpelje South”. For the payments
the selling exchange rate issued by the Bank
of Slovenia on the day of the announcement
in the Official Gazette of the Republic of
Slovenia is relevant. The tender dossier is
also available for inspection at the premises
of the Consulting Engineer Projekt d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, contact person: Irena Pavliha. Tenders must be
submitted using the standard tender form included in the tender dossier, whose format
and instructions must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer Projekt d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
fax No +386/5/30-24-493 (mentioning the
Publication reference shown in item 1) at
least 21 days before the deadline for submission of tenders given in item 19. The
Contracting Authority must reply to all
tenderers’ question at least 11 days before
the deadline for submission of tenders.
19. Deadline for submission of tenders
The tenders must be delivered at the latest on 25th of September 2003 at 10:00 hrs
local time to the following address: Municipality of Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta
14, 6240 Kozina, Responsible person: Mr.
Aleksander Batič, tel. +386/5/68-00-150,
fax +386/5/68-00-180, e-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session
Tenders will be opened on the same
day, at the same address at 11:00 hrs local
time.
21. Legal basis
PHARE: Council Regulation (EEC) No
3906/89 of 18th December 1989 on Economic aid to Certain Countries of Central
and Eastern Europe with amendments.
Municipality of Hrpelje – Kozina
Ob-98348
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju skupnosti ukrepov o finančni, tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 56/93), v zvezi z 2. členom Zakona
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o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) ter
117. in 118. členom Pravil in postopkov
Evropske unije za izvedbo javnih razpisov,
Občina Divača objavlja
javni razpis za gradbena dela
Naslov: Kanalizacija Divača – južni del
Lokacija: Divača, Obalno – Kraška
regija, Slovenija
1. Številka objave:
2. Postopek: razpis brez omejitev.
3. Program: Phare CBC Programme
ECO ADRIA 2001 – Ecological Improvement of the Primorska region.
4. Financiranje:
Phare
SI
0108.01.01.0002.
5. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
Pogodba
6. Opis projekta
Investitor namerava za potrebe čiščenja sanitarnih odplak naselja Hrpelje urediti kanalizacijo in s tem priključitev 560 prebivalcev na obstoječo čistilno napravo v
Hrpeljah.
Dela vključujejo zemeljska in gradbena
dela.
7. Število in nazivi posameznih sklopov
Predmet razpisa je en sklop: Kanalizacija Divača – južni del
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora
Na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične in pravne osebe (posamezno ali
na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij) iz držav članic Evropske Unije
in držav in območij ki jih pokriva in/ali določa Predpis ali posebna določila, ki se uporabljajo za PHARE program, iz katerega bo
pogodba financirana ter Turčije, Malte in
Cipra. Vse blago ki bo dobavljeno v okviru
pogodbe mora izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev
Ponudniki morajo predložiti izjavo, da niso v enem od postopku ali stanj navedenem v Odstavku 2.3 Priročnika za pogodbe
z zunanjimi partnerji (na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
10. Število ponudb
Ponudniki (vključno s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi
skupnega nastopa – joint venture/konzorcij
in podizvajalci) lahko predložijo samo eno
ponudbo za razpisana dela. Delne ponudbe za razpisana dela se ne bodo upoštevale. Ponudbe za variantne rešitve niso sprejemljive.
11. Garancija za resnost ponudbe
Ponudniki morajo skupaj s ponudbo
predložiti garancijo za resnost ponudbe v
znesku, ki presega 2% ponudbene cene
vključno z davki, v EUR z rokom veljavnosti
najmanj 120 dni od datuma odpiranja ponudb. Garancija za resnost ponudbe bo neuspešnemu ponudniku(om) vrnjena po zaključku postopka javnega razpisa in uspešnemu ponudniku po podpisu pogodbe s
strani vseh pogodbenih partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del
Uspešni ponudnik bo moral ob podpisu
pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti, v EUR. Garancija mora biti predložena v
28 dneh od dneva, ko ponudnik prejme od

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

naročnika podpisano pogodbo v podpis. V
primeru ko izbrani ponudnik ne predloži take garancije v predpisanem roku, bo pogodba nična. Pripravljena je lahko nova pogodba in poslana v podpis drugemu najugodnejšemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča
Informativni sestanek in ogled kraja gradbišča bo na dan, ki je določen v razpisni
dokumentaciji na naslovu Občina Divača,
Kolodvorska 3a, Divača. Udeležba na sestanku je priporočljiva, a ne obvezna.
14. Veljavnost ponudb
Ponudbe morajo biti veljavne 90 dni od
roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del
Dela morajo biti končana v roku 9 mesecev po izdaji Obvestila o uvedbi v delo.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko pa
jih presegajo:
– posamezni ponudnik mora biti sposoben opraviti najmanj 70% pogodbenih del z
lastnimi sredstvi; v primeru skupnega nastopa (joint venture/konzorcij) mora biti vodilni partner sposoben opraviti vsaj 50% pogodbenih del;
– posamezni povprečni letni promet
gradbenih del v letih 2000, 2001 in 2002
mora znašati najmanj EUR 1,800,000.00;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 3 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in, ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;
– dostop do kreditne linije v višini najmanj EUR 180,000.00.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe
Komisija za ocenjevanje ponudb bo izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za:
razpisno dokumentacijo v višini 300 EUR
na račun: banka Abanka VIPA d.d., Nova
Gorica, št. računa S.W.I.F.T. ABANSI.2X
05100-8010757486 (za tuje ponudnike)
ali v SIT na transakcijski račun
04750-0000-349833, banka Nova KBM
d.d., področje Nova Gorica (za domače ponudnike), s pripisom “Za razpisno dokumentacijo “Kanalizacija Divača – južni del“. Za
vplačila v SIT je veljaven prodajni menjalni
tečaj Banke Slovenije na dan objave tega
razpisa. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo biti
predložene na način in v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v
razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju – Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,kon-

taktna oseba: Irena Pavliha, faks
+386/5/30-24-493 (z navedbo Številke
objave iz 1. točke) v roku najkasneje 21 dni
pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen v 19. točki. Naročnik mora odgovoriti
na vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11 dni pred rokom za oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje
do 22. septembra 2003 do 10. ure po lokalnem času, na naslednji naslov: Občina
Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, odgovorna oseba: Iztok Felicijan, tel.
+386 (0)5 731-09-30, faks +386 (0)5
731-09-40, e-mail: obcina@divaca.si.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku, se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo javno, istega dne ob 11. uri na
istem naslovu.
21. Pravna osnova: Regulativa Sveta
(EEC) št. 3906/89 z dne 18. 12. 1989 o
finančni pomoči določenim državam Srednje in Vzhodne Evrope, z amandmaji.
Občina Divača
Ob-98349
In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement between the Government of Republic of
Slovenia and European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), referring to Public Procurement Law, Article 2 (OG RS 39/00)
and according to Articles 117 & 118 of the
European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed the Municipality of Divača announces
Works Procurement Notice
for
Title: Sewage System for Divača South
Location: Divača, Obalno – Kraška
region, Slovenija
1. Publication reference:
2. Procedure: Local open tender procedure.
3. Programme: Phare CBC Programme
ECO ADRIA 2001 – Ecological Improvement of the Primorska region.
4. Financing:
Phare
SI
0108.01.01.0002.
5. Contracting Authority: Municipality of
Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
Contract specification
6. Contract description
The investor will construct a sewage system and connections of the 560 inhabitants
to a waste water treatment plant.
Works shall include earth works and
construction works.
7. Number and titles of lots
One lot: “Sewage System for Divača
South“.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin
Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons (participating
either individually or in grouping – joint
venture/consortium of tenderers) of the
Member States and the countries and territories of the regions covered and/or authorized by the Regulation or the specific instruments applicable to the PHARE
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programme under which the contract is financed and Turkey, Malta and Cyprus. All
goods provided for in the contract must
originate in these countries.
9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration that
they are not in any of the situations listed in
Section 2.3 of the Manual of Instructions for
External Relations contracts (available from
the following Internet address) http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm.
10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the
same legal group, other members of the
same joint venture/consortium, and subcontractors) may submit only offers for the
whole of the Works. Partial Tenders for the
Works will not be considered. Tenders for a
variant solution are not acceptable.
11. Tender guarantee
Tenderers must provide a tender guarantee in an amount of not less than 2% of
tender price including taxes in EUR when
submitting their tender which will remain in
force 120 days after the deadline for submission of tenders. This guarantee will be
released to unsuccessful tenderers once
the tender procedure has been completed
and to the successful tenderer upon signature of the contract by all parties.
12. Performance guarantee
The successful tenderer will be requested to provide a performance guarantee of 10% of the contract value in EUR
when countersigning the contract. This
must be delivered within 28 days after receipt by the tenderer of the contract signed
by the Contracting Authority. If the selected
tenderer fails to provide such a guarantee
within this period, the contract will be void
and a new contract may be drawn up and
sent to the tenderer which has submitted
the next lowest, compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit
An information meeting and site visit for
prospective Tenderers will be organised at
the date defined in the Tender Documents
at the premises of the Municipality of
Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača. Participation to the information meeting and site
visit is recommended, but not compulsory.
14. Tender validity
Tenders must remain valid for a period
of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period
The Works must be completed within 9
months after the issue of the Notice to Commence.
Selection and award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by
companies and natural persons meeting the
minimum qualifying criteria including, but
not limited to:
– tenderer shall have the ability to carry
out at least 70% of the Contract Works by
his own means; in case of a Joint
Venture/Consortium the leading partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the contract works;
– each individual annual turnover in
construction works for the years 2000,
2001 and 2002 should exceed EUR
1,800,000.00;
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– successful experience as a prime Contractor in construction of at least 4 projects
of the similar nature and complexity comparable to the tendered works during last 3
years;
– access to credit line which should exceed EUR 180,000.00.
17. Award criteria
The Evaluation Committee shall select
the Tenderer whose Tender has been determined to meet the administrative and
technical criteria, and has the lowest price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the
following address: Projekt d.d. Nova Gorica,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, against the
proof that a non-refundable tender fee of
EUR 300.00, which excludes courier delivery, has been credited to the bank Abanka
VIPA d.d., Nova Gorica, bank account
S.W.I.F.T. ABANSI.2X 05100-8010757486
(for foreign Tenderers) or in SIT to the bank
Nova KBM d.d., Nova Gorica, bank account
No. 04750-0000-349833 (for local
tenderers), with the notice “For tender dossier “Sewage System for Divača South”. For
the payments the selling exchange rate issued by the Bank of Slovenia on the day of
the announcement in the Official Gazette of
the Republic of Slovenia is relevant. The tender dossier is also available for inspection at
the premises of the Consulting Engineer
Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a,
5000 Nova Gorica, contact person: Irena
Pavliha. Tenders must be submitted using
the standard tender form included in the tender dossier, whose format and instructions
must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer Projekt d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
fax No +386/5/30-24-493 (mentioning the
Publication reference shown in item 1) at
least 21 days before the deadline for submission of tenders given in item 19. The
Contracting Authority must reply to all
tenderers’ question at least 11 days before
the deadline for submission of tenders.
19. Deadline for submission of tenders
The tenders must be delivered at the latest on 22nd of September 2003 at 10:00 hrs
local time to the following address: Municipality of Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215
Divača, responsible person: Mr. Iztok
Felicijan, tel. +386 (0)5 731-09-30, fax +386
(0)5 731-09-40, e-mail: obcina@divaca.si.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: tenders will
be opened on the same day, at the same
address at 11:00 hrs local time.
21. Legal basis: PHARE: Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18th December 1989 on Economic aid to Certain Countries of Central and Eastern Europe, with
amendments.
Municipality of Divača
Ob-98289
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju skupnosti ukrepov o finančni,
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tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur.
l. RS, št. 56/93), v zvezi z 2. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00)
ter 117. in 118. členom Pravil in postopkov
Evropske unije za izvedbo javnih razpisov,
Občina Idrija objavlja
javni razpis
za gradbena dela
Naslov: Ekološka rehabilitacija reke
Idrijce
Lokacija: – Idrija, Spodnja Idrija,
Goriška regija, Slovenija
1. Številka objave.
2. Postopek: razpis brez omejitev.
3. Program: Phare CBC Programme
ECO ADRIA 2001 – Ecological Improvement of the Primorska region.
4. Financiranje:
Phare
SI
0108.01.01.0007.
5. Naročnik: Občina Idrija, Mestni trg 1,
5280 Idrija.
Pogodba
6. Opis projekta
Cilj investitorja je sanacija in dograditev
kanalizacijskega omrežja, ki bo omogočala
kvalitetnejše odvajanje odplak v obstoječo
čistilno napravo v Idriji in ureditev kanalizacijskega sistema in čistilne naprave kapacitete 2000 PE v Spodnji Idriji.
Dela vključujejo gradbena dela z zunanjo ureditvijo, elektro dela in strojna dela.
7. Število in nazivi posameznih sklopov
Predmet razpisa je en sklop: Ekološka
sanacija reke Idrijce.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora
Na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične in pravne osebe (posamezno ali
na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij) iz držav članic Evropske Unije
in držav in območij ki jih pokriva in/ali določa Predpis ali posebna določila, ki se uporabljajo za PHARE program, iz katerega bo
pogodba financirana ter Turčije, Malte in
Cipra. Vse blago ki bo dobavljeno v okviru
pogodbe mora izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev
Ponudniki morajo predložiti izjavo, da niso v enem od postopku ali stanj navedenem v Odstavku 2.3 Priročnika za pogodbe
z zunanjimi partnerji (na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
10. Število ponudb
Ponudniki (vključno s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij in
podizvajalci) lahko predložijo samo eno ponudbo za razpisana dela. Delne ponudbe za
razpisana dela se ne bodo upoštevale. Ponudbe za variantne rešitve niso sprejemljive.
11. Garancija za resnost ponudbe
Ponudniki morajo skupaj s ponudbo
predložiti garancijo za resnost ponudbe v
znesku, ki presega 2% ponudbene cene
vključno z davki, v EUR z rokom veljavnosti
najmanj 120 dni od datuma odpiranja ponudb. Garancija za resnost ponudbe bo neuspešnemu ponudniku (om) vrnjena po zaključku postopka javnega razpisa in uspešnemu ponudniku po podpisu pogodbe s
strani vseh pogodbenih partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del
Uspešni ponudnik bo moral ob podpisu
pogodbe predložiti garancijo za dobro iz-
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vedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti, v EUR. Garancija mora biti predložena v
28 dneh od dneva, ko ponudnik prejme od
naročnika podpisano pogodbo v podpis. V
primeru ko izbrani ponudnik ne predloži take garancije v predpisanem roku, bo pogodba nična. Pripravljena je lahko nova pogodba in poslana v podpis drugemu najugodnejšemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča
Informativni sestanek in ogled kraja gradbišča bo na dan, ki je določen v razpisni
dokumentaciji na naslovu Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija.
Udeležba na sestanku je priporočljiva, a
ne obvezna.
14. Veljavnost ponudb
Ponudbe morajo biti veljavne 90 dni od
roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del
Dela morajo biti končana v roku 12 mesecev po izdaji Obvestila o uvedbi v delo.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko pa
jih presegajo:
– posamezni ponudnik mora biti sposoben opraviti najmanj 70% pogodbenih del z
lastnimi sredstvi; v primeru skupnega nastopa (joint venture/konzorcij) mora biti vodilni partner sposoben opraviti vsaj 50% pogodbenih del;
– posamezni povprečni letni promet
gradbenih del v letih 2000, 2001 in 2002
mora znašati najmanj EUR 2,000,000;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 3 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je bil
ponudnik glavni izvajalec in, ki so po naravi in
zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;
– dostop do kreditne linije v višini najmanj EUR 300,000.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe
Komisija za ocenjevanje ponudb bo izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: Projekt d.d. Nova Gorica,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za: razpisno dokumentacijo v višini 300 EUR na račun: banka Abanka Vipa d.d., Nova Gorica,
št.
računa
S.W.I.F.T.
ABANSI.2X
05100-8010757486 (za tuje ponudnike)
ali v SIT na transakcijski račun
04750-0000-349833, banka Nova KBM
d.d., področje Nova Gorica (za domače ponudnike), s pripisom “Za razpisno dokumentacijo “Ekološka sanacija reke Idrijce“. Za vplačila v SIT je veljaven prodajni menjalni tečaj
Banke Slovenije na dan objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo biti predložene na način in v
obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, sveto-
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valnemu inženirju – Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,kontaktna oseba: Irena Pavliha, fax No +386 5
30 24 493 (z navedbo številke objave iz
1. točke) v roku najkasneje 21 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen v
19. točki. Naročnik mora odgovoriti na vsa
vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11
dni pred rokom za oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje
do 17. septembra 2003 do 10. ure po lokalnem času, na naslednji naslov: Občina
Idrija, Mestni trg 1, Idrija, odgovorna oseba: Jože Močnik tel. +386 (0)5 3734500,
faks +386 (0)5 3734531, e-mail: obcina.idrija@idrija.si.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku, se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno, istega dne
ob 11. uri na istem naslovu.
21. Pravna osnova
Council Regulation (EEC) No. 3906/89
of 18 December 1989 on Economic aid to
certain countries of Central and Eastern Europe, as amended.
Občina Idrija
Ob-98290
In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement between the Government of Republic of
Slovenia and European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), referring to Public Procurement Law, Article 2 (OG RS 39/00)
and according to Articles 117 118 of the
European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed the Municipality of Idrija announces
Works Procurement Notice
for
Title: Ecological Rehabilitaiton of
the Idrijca River
Location: Idrija, Spodnja Idrija,
Goriška region, Slovenia
1. Publication reference.
2. Procedure: Local open tender procedure.
3. Programme: Phare CBC Programme
ECO ADRIA 2001 – Ecological Improvement of the Primorska region.
4. Financing:
Phare
SI
0108.01.01.0007.
5. Contracting authority: Municipality of
Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija.
Contract Specification
6. Contract description
The objective of the investor is to rehabilitate and extend the sewage system in
Idrija, which would enable a more qualitative waste disposal into the existing
waste-water treatment plant and to restore
the sewage system and the waste-water
treatment plant of the capacity of 2000 EE
in Spodnja Idrija.
Works shall include construction works,
electrical works, mechanical works and external features.
7. Number and titles of lots
One lot: Ecological rehabilitation of the
Idrijca river.
Conditions of Participation

8. Eligibility and rule of origin
Participation is open on equal terms to all
natural and legal persons (participating either individually or in grouping – joint
venture/consortium of tenderers) of the Member States and the countries and territories of
the regions covered and/or authorized by the
Regulation or the specific instruments applicable to the PHARE programme under which
the contract is financed and Turkey, Malta
and Cyprus. All goods provided for in the
contract must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration that
they are not in any of the situations listed in
Section 2.3 of the Manual of Instructions for
External Relations contracts (available from
the following Internet address: http://
europa.eu.int/comm/europeaid/tender/
gestion/pg/index_en.htm).
10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the
same legal group, other members of the
same joint venture/consortium, and subcontractors) may submit only offers for the
whole of the Works. Partial Tenders for the
Works will not be considered. Tenders for a
variant solution are not acceptable.
11. Tender guarantee
Tenderers must provide a tender guarantee in an amount of not less than 2% of
tender price including taxes in EUR when
submitting their tender which will remain in
force 120 days after the deadline for submission of tenders. This guarantee will be
released to unsuccessful tenderers once
the tender procedure has been completed
and to the successful tenderer upon signature of the contract by all parties.
12. Performance guarantee
The successful tenderer will be requested to provide a performance guarantee of 10% of the contract value in EUR
when countersigning the contract. This must
be delivered within 28 days after receipt by
the tenderer of the contract signed by the
Contracting Authority. If the selected tenderer fails to provide such a guarantee
within this period, the contract will be void
and a new contract may be drawn up and
sent to the tenderer which has submitted
the next lowest, compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit
An information meeting and site visit for
prospective Tenderers will be organised at
the date defined in the Tender Documents at
the premises of the Municipality of Idrija. Participation to the information meeting and site
visit is recommended, but not compulsory.
14. Tender validity
Tenders must remain valid for a period
of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period
The Works must be completed within 12
months after the issue of the Notice to Commence.
Selection and Award Criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by
companies and natural persons meeting the
minimum qualifying criteria including, but
not limited to:
– Tenderer shall have the ability to carry
out at least 70% of the Contract Works by
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his own means; in case of a Joint
Venture/Consortium the leading partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the contract works;
– each individual annual turnover in construction works for the years 2000, 2001
and 2002 should exceed EUR 2,000,000;
– successful experience as a prime Contractor in construction of at least 4 projects
of the similar nature and complexity comparable to the tendered works during last 3
years;
– access to credit line which should exceed EUR 300,000;
17. Award criteria
The Evaluation Committee shall select
the Tenderer whose Tender has been determined to meet the administrative and
technical criteria, and has the lowest price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the
following address: Projekt d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
against the proof that a non-refundable tender fee of EUR 300.00, which excludes
courier delivery, has been credited to
the bank Abanka Vipa d.d., Nova Gorica,
bank account S.W.I.F.T. ABANSI.2X
05100-8010757486
(for
foreign
Tenderers) or in SIT to the bank Nova KBM
d.d., Nova Gorica, BANK Account
No.04750-0000-349833
(for
local
tenderers), with the notice “For tender dossier “Ecological rehabilitation of the Idrijca
river”. For the payments the selling exchange
rate issued by the Bank of Slovenia on the
day of the announcement in the Official Gazette of the Republic of Slovenia is relevant.
The tender dossier is also available for inspection at the premises of the Consulting
Engineer Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva
9a, 5000 Nova Gorica, contact person: Irena
Pavliha. Tenders must be submitted using
the standard tender form included in the tender dossier, whose format and instructions
must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer Projekt d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
fax No +386 5 30 24 493 (mentioning the
Publication reference shown in item 1) at
least 21 days before the deadline for submission of tenders given in item 19. The
Contracting Authority must reply to all
tenderers’ question at least 11 days before
the deadline for submission of tenders.
19. Deadline for submission of tenders
The tenders must be delivered at the
latest on 17th of September 2003 at 10:00
hrs local time to the following address:
Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, Responsible person: Mr. Jože Močnik, tel.
+386 (0)5 3734500, Fax +386 (0)5
3734531, E-mail: obcina.idrija@idrija.si.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session
Tenders will be opened on the same
day, at the same address at 11:00 hrs local
time.
21. Legal basis
PHARE: Council Regulation (EEC) No
3906/89 of 18 December 1989 on Eco-

Št.

nomic aid to Certain Countries of Central
and Eastern Europe, with amendments.
Municipality of Idrija
Št. 2002/000-641
Ob-98342
Delegacija Evropske komisije v Sloveniji
objavlja
razpis
za Program malih projektov za leto
2003
Komisija Evropske skupnosti, ki jo predstavlja Delegacija Evropske komisije v Republiki Sloveniji, išče predloge za izvajanje
naslednjih dejavnosti na območju Slovenije: seminarji, konference, delavnice, strokovna srečanja, sejmi, informacijske kampanje, javni dogodki in drugo, ki jih bo finančno podprla v okviru programa Phare –
Program malih projektov.
Prijavljeni projekti se morajo nanašati na
eno od naslednjih prednostnih področij: dvigovanje osveščenosti in zavzemanje za pravice ranljivejših skupin, s poudarkom na
emigrantih, beguncih, iskalcih azila, Romih,
starejših ljudeh, invalidih, depriviligiranih
otrocih in mladini, zasvojencih z drogami,
alkoholom ali drugimi substancami; usposabljanje občin, podeželskih skupnosti, nevladnih organizacij in civilne družbe za boljše koriščenje sredstev evropskih podpornih programov in sodelovanje v evropskih
organizacijah in mrežah; spodbujanje kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga; spodbujanje javne razprave o prihodnosti Slovenije kot nove članice EU.
Do sredstev so upravičene neprofitne
pravne osebe in organizacije kot so: nevladne organizacije, javni sektor, lokalne oblasti, mednarodne (medvladne) organizacije.
Navodila za prijavo in prijavnice za program so od 18. julija 2003 na voljo na domači strani http://www.evropska-unija.si in
v Centru Evropa, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.
Informativni sestanki za program bodo v:
– Ljubljani, 24. in 31. julija ob 15. uri
(Center Evropa, Dalmatinova 4);
– Mariboru, 22. julija ob 12. uri (Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15);
– Novem mestu, 23. julija ob 12. uri
(Mestna občina Novo mesto, Novi trg 6), in
– Kopru, 30. julija ob 12. uri (Obrtna
zbornica Koper, Staničev trg 1).
Kontaktni naslov za dodatna vprašanja in
informacije: Marjana Dermelj, Umanotera,
Slovenska fundacija za trajnostni razvoj,
Resljeva 20, p.p. 4440, 1000 Ljubljana,
tel. 01/439-71-00, faks 01/439-71-05,
e-pošta: info@umanotera.org.
Poizvedbe lahko v pisni obliki pošljete
na zgornji e-naslov ali po faksu najkasneje
21 dni pred rokom za oddajo prijav. Odgovore bomo posredovali najkasneje 11 dni
pred rokom za oddajo prijav.
Vodja programa: Santa Falasca, Delegacija Evropske komisije v Republiki Sloveniji,Trg republike 3, 11. nadstropje, 1000
Ljubljana, tel. 01/252-88-34, faks
01/425-20-85,
e-pošta:
santa.falasca@cec.eu.int.
Rok za oddajo prijav 30. september
2003 ob 16. uri.
Delegacija Evropske
komisije v Sloveniji
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Št. 922-00-11/2003-4
Ob-98126
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Ur. l. RS, št.
118/02), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2003 in 2004
(Ur. l. RS, št. 118/02) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03) in Uredbe o
LIFE III finančnem programu (Regulation EC
1655/2000 of the European Parliament
and of the Council of 17 July 2000 concerning the financial Instrument for the Environment Official Journal L 192 z dne
28/7/2000) in poziva za zbiranje projektov
Evropske komisije (Official Journal n. C 119
z dne 21. 5. 2003) Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo objavlja
javni razpis
za zbiranje in sofinanciranje projektov
s programskega področja “Ohranjanje
narave, LIFE III - Narava projekti“
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje in
sofinanciranje projektov s programskega
področja “Ohranjanje narave, LIFE III - Narava projekti“ za leto 2004.
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
v skaldu z navodili Evropske komisije poziva vse fizične in pravne osebe, da kandidirajo s projekti.
Vsebina projektov je določena z naslednjimi dokumenti:
1. Uredba o LIFE III finančnem programu (Regulation EC 1655/2000 of the European Parliament and of the Council of 17
July 2000).
2. Direktive o ohranjanju naravnih habitatov in prosto živeče flore in favne
92/43/EEC z dne 21. 5. 1992, nazadnje
dopolnjene z Direktivo 97/62/EC, (OJ L
305, 8. 11. 1997, p. 42).
3. Direktive o ohranjanju prosto živečih
vrst ptic 79/409/EEC z dne 2. 4. 1979,
nazadnje dopolnjene z Direktivo 97/49/EC,
(OJ L 223, 13. 8. 1997, p. 9), še posebej,
tistega dela, ki se nanaša na evropsko
omrežje Natura 2000.
Za kandidaturo so primerni naravovarstveni projekti, ki predvidevajo ukrepe za udejanjanje ciljev obeh direktiv in prispevajo k
ohranitvi, vzdrževanju ali ponovni vzpostavitvi
naravnih habitatov in/ali populacij vrst ter k
njihovemu ugodnemu ohranitvenemu statusu po pomenu iz Direktive 92/43 EEC.
2. Merila izbora
1. Projekti morajo obravnavati:
– območja mednarodnega pomena za
habitate iz Dodatka 1 ali za vrste iz Dodatka
2 Direktive 92/43/EEC ali vrste, ki niso
prisotne v EU, ampak so na Dodatku 1 Resolucije št. 6 (4. 12. 1998) k Bernski konvenciji in ki potrebujejo varstvene ukrepe,
– območja mednarodnega pomena za vrste ptic z Dodatka 1 Direktive 79/409/EEC
ali za migratorne vrste, ki so prisotne v EU ali
za vrste, ki niso prisotne v EU, ampak so na
Dodatku 1 Resolucije št. 6 (4. 12. 1998) k
Bernski konvenciji in ki potrebujejo varstvene ukrepe,
– vrste z Dodatka 2 ali 4 Direktive 92/43
ali Dodatka 1 Direktive 79/409/EEC ali vrste, ki niso prisotne v EU, ampak so na
Dodatkih 1 ali 2 Bernske konvencije in ki
potrebujejo varstvene ukrepe,
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– območja, ki so predvidena za potencialna Natura 2000 območja.
2. Koordinator projektov mora biti iz Slovenije, prijaviti pa je možno tudi projekte, v
katere so kot partnerji ali sofinancerji vključene tudi druge države članice EU.
3. Finančna konstrukcija mora biti opredeljena v skladu z navodili.
Finančna soudeležba Evropske komisije
je do 50% stroškov naravovarstvenih projektov. Delež finančne soudeležbe EC lahko znaša tudi do 75% v primeru, da projekt
zadeva prioritetne habitate oziroma vrste z
Direktive 92/43/EEC ali prioritetne vrste
ptic, določene na podlagi 16. člena Direktive 79/409/EEC.
Sredstva sofinanciranja Ministrstva za
okolje, prostor in energijio, se bodo dodeljevala kumulativno za vloge z najvišjim številom
točk do obsega razpisanih sredstev. Dodelitev sredstev sofinanciranja v okviru državne
pomoči za posamezen predlagan projekt je
možna do zneska zaprošenih sredstev in največ do 40% skupne vrednosti projekta.
Za ugotovitev primernosti predlaganega
projekta bodo za ocenjevanje, vrednotenje
in določitev deleža sofinanciranja uporabljena enaka merila, kot jih uporablja Evropska
komisija in so navedena v Application file
2004: vsebinska popolnost in ustreznost,
stopnja doseganja ciljev iz direktiv in učinki
projekta, usposobljenost predlagatelja in partnerjev, finančna učinkovitost in izvedljivost
projekta, ter delež lastne udeležbe.
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
bo sofinanciralo le projekte, ki bodo potrjeni in sofinancirani tudi s strani Evropske komisije.
Natančnejši opis predmeta naročila, pogoji in merila za zbiranje projektov in dodelitev sofinanciranja so navedeni v razpisni dokumentaciji:
a) prijavni obrazec (“Project Application
File 2004“ s Prilogami)
b) navodila za pripravo projektov (A Step
by Step quide to preparing a project proposal).
3. Okvirna višina sredstev: na proračunski postavki 9707 - Mednarodni projekti LIFE III - narava je za sofinanciranje predviden znesek 100,000.000 SIT.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
od 30. avgusta 2004 do 31. decembra 2008.
Pogodbe bodo sklepane za različna obdobja in bodo terminsko skladne s pogodbami med EU in prijavitelji.
5. Rok v katerem lahko predlagatelji
predložijo vloge in način predložitve vlog:
projekte je potrebno oddati v 4 kopijah na
obrazcih “Life - Nature Application file“ v
angleškem jeziku do 25. septembra 2003
do 10. ure na naslov: Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Dunajska 48, 1000
Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z naslovom prosilca in napisom “Ne
odpiraj - vloga LIFE III - Narava projekt“. Pripisan naj bo polni naslov pošiljatelja in ime
pooblaščene osebe za udeležbo na razpisu.
Neustrezno predloženih in nepopolnih
vlog ministrstvo ne bo obravnavalo.
6. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: javno odpiranje projektov bo 25.
septembra 2003 ob 12. uri na Ministrstvu
za okolje, prostor in energijo, Dunajska 48,
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v sejni sobi, 2. nadstropje. Vloge se bodo
odpirale po vrstnem redu dospetja, s sprotnim pregledom posamezne vloge.
7. Predlagatelji bodo obveščeni o postopku najpozneje v 20 dneh od dneva odpiranja.
8. Projektna dokumentacija:
a) prijavni obrazec (“Project Application
File 2004“) s prilogami,
b) Life Standardna administrativna pravila (“Standard Administrative Provisions“),
c) navodila za pripravo projektov (A Step
by Step Guide to Preparing a Project
Proposal), je dosegljiva v vložišču Ministrstva za okolje, prostor in energijo,
Dunajska 48, Ljubljana ali na spletnih
straneh: http://www.europa.eu.int/comm/
environment/life/funding/life-natcall2004/index.htm http://www.gov.si/
mop
Predlagatelji lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v vložišču Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Dunajska 48, 1000
Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 14. ure.
Kontaktna oseba za LIFE III - Narava na
Ministrstvu za okolje, prostor in energijo je
mag. Vesna Kolar-Planinšič, tel. 478-73-88,
478-73-90, ali e-mail:vesna.kolar-planinsic@gov.si.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Ob-98254
Na podlagi Uredbe (ES) št. 1655/2000
Evropskega parlamenta in sveta z dne 17.
julija 2000 o finančnem instrumentu za okolje (LIFE) (Regulation EC 1655/2000 of the
European Parliament and of the Council of
17th July 2000 concerning the financial Instrument for the Environment, Official Journal L 192 z dne 28. 7. 2000) in poziva za
zbiranje predlogov projektov Evropske komisije (Official Journal No. C 119/9, z dne
21. 5. 2003) Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo objavlja,
javni poziv
za prijavo predlogov za sofinanciranje
v letu 2004 – program LIFE-okolje
LIFE sestavljajo trije vsebinski sklopi:
LIFE-narava, LIFE-okolje in LIFE-tretje države. Predmet tega poziva je sklop LIFE-okolje na katerega se lahko prijavijo fizične in
pravne osebe iz Republike Slovenije. Splošni cilj LIFE je prispevati k izvajanju, dopolnjevanju in pripravljanju okoljske politike
Evropske skupnosti in okoljske zakonodaje, zlasti glede vključevanja okoljske v druge politike, ter trajnostnega razvoja v Evropski skupnosti.
Projekti, upravičeni za sofinanciranje v
LIFE–okolje
Do finančnega instrumenta LIFE-okolje so upravičeni naslednji projekti in/ali
ukrepi:
demonstracijski projekti, ki pospešujejo
uresničevanje razvoja inovativnih in celovitih tehnik in metod ter nadaljnjega razvoja
okoljske politike Skupnosti in:
– vključujejo okoljske vidike in vidike trajnostnega razvoja pri razvoju in načrtovanju
rabe zemljišč, tudi v urbanih in obalnih območjih; ali
– spodbujajo trajnostno ravnanje s podtalnico in površinskimi vodami, ali

– zmanjšujejo vpliv gospodarskih dejavnosti na okolje, predvsem z razvojem čistih
tehnologij in poudarkom na preprečevanju,
skupaj z zmanjševanjem emisij plinov s toplogrednim učinkom, ali
– preprečujejo nastanek vseh vrst odpadkov, ter zagotavljajo njihovo ponovno uporabo, predelavo in reciklažo ter trajnostno ravnanje s snovnimi tokovi odpadkov, ali
– zmanjšujejo vpliv proizvodov na okolje
s celovitim pristopom k proizvodnji, distribuciji, porabi in ravnanju z njimi ob koncu
njihove življenjske dobe, skupaj z razvojem
okolju prijaznih proizvodov.
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
poziva v skladu z navodili Evropske komisije vse fizične in pravne osebe, da kandidirajo s predlogi za projekte.
1. Projekt je potrebno oddati v 5 enakih,
popolnih kopijah, v angleškem jeziku, do
20. oktobra 2003 do 12. ure na naslov:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana, z označbo:
LIFE 2004 – Okolje – Ne odpiraj. Vsaka
kopija mora biti opremljena z originalnimi
podpisi in priloženo disketo ali zgoščenko s
projektom v elektronski obliki (skupaj 5 zgoščenk ali disket), in listi vpetimi v običajno
mapo formata A4 z dvema luknjama. Prijav,
ki bodo prispele po roku ali bodo nepopolne ministrstvo ne bo upoštevalo.
2. Projekte je potrebno pripraviti in oddati na posebnih obrazcih, ki so sestavni
del informacijskega paketa, ki vsebuje tudi
podrobna pojasnila pravil o primernosti predlogov in postopkov in so na spletnem naslovu LIFE-Environment: http://www.europa.eu.int/comm/environment/life/funding/life-env_call2004/index.htm.
3. Projekti, ki bodo predlagani iz Slovenije bodo ocenjevani po naslednjih merilih: solventnost udeležencev, skladnost z Life III
predpisi in navodili, skladnost, kakovost ter
celovitost predloga, demonstracijski značaj
ter objava rezultatov, mednarodno sodelovanje, ustvarjanje novih delovnih mest ter majhnih in srednje velikih podjetij, interes Evropske skupnosti in okoljski problem, inovativnost in napredek glede na obstoječe stanje.
Nosilec prijave predloga projekta prijavljenega na ta poziv mora biti iz Republike
Slovenije, prijaviti pa je možno tudi projekte, v katere so vključene tudi druge države
članice programa LIFE.
Ministrstvo je pristojno za zbiranje predlogov, njihov pregled in posredovanje izbranih predlogov Evropski komisiji.
Navodila in podatki za pripravo projektov so na spletni strani: http://europa.eu.int/comm/life/environment/life/home.htm.
Kontaktna oseba za program LIFE-okolje, na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, je Dušan Vojnovič, tel. 01/309-42-09,
elektronski naslov: dusan.vojnovic@gov.si.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Ob-98134
Na podlagi prvega odstavka 6. člena
Pravilnika o strokovnem izpitu za imenovanje v naziv (Uradni list RS, št. 63/03) Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za organizacijo in razvoj uprave, sektor Upravna akademija objavlja
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za izpraševalce za strokovni izpit za
imenovanje v naziv
Ime in sedež naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
Predmet poizvedbenega razpisa: imenovanje izpraševalcev za strokovni izpit za imenovanje v naziv.
Področja strokovnega izpita za imenovanje v naziv:
1. ustavna ureditev s poudarkom na temeljnih načelih ustavne ureditve, človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, gospodarskih in socialnih razmerjih, oblikah
neposredne in posredne demokracije, organizaciji državne oblasti in ustavnem sodstvu;
2. sistem zakonodajne, izvršilne in sodne funkcije oblasti ter razmerij med njimi;
3. organizacijo in funkcijo lokalne samouprave;
4. sistem javnih financ;
5. ureditev institucij Evropske unije in
njenega pravnega sistema;
6. zakonodajni postopek vključno s postopkom izdelave in sprejema predloga zakona ter izdelave in sprejema splošnih pravnih aktov;
7. sistem upravnega prava, upravni postopek in upravni spor;
8. pravila poslovanja upravnih organov z
dokumentarnim gradivom, pravila elektronskega poslovanja ter pravila varovanja osebnih in drugih podatkov;
9. poslovanje državnih organov in uprav
samoupravnih lokalnih skupnosti.
Možnost sodelovanja: k sodelovanju so
vabljeni kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, ki
so določeni v drugem odstavku 3. člena
pravilnika o strokovnem izpitu za imenovanju v naziv, in sicer:
1. univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem;
2. najmanj osem let delovnih izkušenj s
posameznih področij iz prvega odstavka
4. člena pravilnika;
3. izpraševalec za področje iz 7. točke
prvega odstavka 4. člena pravilnika mora
biti univerzitetni diplomirani pravnik.
Prednost bodo imeli izpraševalci, ki bodo pokrivali več področij.
Način in rok predložitve ponudbe: kandidati za izpraševalce naj pošljejo ponudbe
v zaprtih ovojnicah na naslov Upravna akademija, Kotnikova 8, 1501 Ljubljana. Rok
za oddajo ponudbe je 15 dni po objavi tega
povabila.
Vložitev prijave in razpisna dokumentacija: prijave se vložijo na predpisanih obrazcih, ki jih kandidati dobijo osebno v vložišču Upravne akademije, Kotnikova 8, Ljubljana ali po pošti, v fizični ali elektronski
obliki (zaprosilo na tel. 01/432-42-31, kontaktna oseba: Nataša Povalej, e-pošta: natasa.povalej@gov.si). Zbiranje interesentov
ter njihova izbira se ne izvaja po Zakonu o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00).
Odpiranje vlog in rok za obveščanje o
izidu: postopek izbire bo izvedla Upravna
akademija. Kandidati, ki bodo izpolnjevali
navedene pogoje, bodo o izbiri obveščeni
pisno do konca meseca avgusta.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št.

Št. 404-03-39/2003
Ob-98185
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 47/03)), Pravilnika o financiranju in
sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 62/96, 11/98, 48/99 in 46/01) in
Skupne izjave o sodelovanju v znanosti in
tehnologiji med Ministrstvom za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za raziskave in informacijsko tehnologijo Kraljevine Danske, podpisane v
Kopenhagnu dne 24. oktobra 1997, Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne fronte 13,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje skupnih
slovensko-danskih znanstveno
tehnoloških projektov
v obdobju 2004–2005
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov v okviru skupnih slovensko – danskih projektov v obdobju od
1. 1. 2004 do 31.12. 2005.
3. Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo, znanost in šport bo sofinanciralo po
dva obiska v vsako smer letno, in sicer en
kratek obisk (7 dni) in en daljši obisk (1
mesec), v naslednji višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih na Danskem;
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnice za danske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski);
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
400 EURO v SIT protivrednosti za namene
dnevnic za danske raziskovalce ob obiskih
v Republiki Sloveniji (daljši obiski).
Vlagatelji se morajo o kritju stroškov bivanja na Danskem in prevoznih stroškov danskih partnerjev ob obiskih v Republiki Sloveniji dogovoriti s svojimi partnerji oziroma sredstva zagotoviti iz drugih virov, ker resorno
dansko ministrstvo izmenjav ne sofinancira.
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na posebnih obrazcih;
– projekti so 2-letni;
– vloge se lahko nanašajo na raziskave
v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki,
družboslovju in humanistiki;
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02);
– vodja projekta mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02);
– vsebine predlogov projektov se morajo navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane programe
JRO ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, ali s strani Ministrstva za šol-

68-70 / 18. 7. 2003 / Stran 4151
stvo, znanost in šport odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5.
in/ali 6. okvirnem programu EU na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitev) oziroma na s strani Ministrstva za
gospodarstvo sofinancirane razvojno tehnološke projekte (obvezno navesti šifre in naslove projektov), ki zagotavljajo osnovni vir
financiranja predvidenih raziskav.
5. Vloga na razpis v dveh izvodih mora
vsebovati naslednje elemente:
– naslov projekta,
– izpolnjene in podpisane obrazce s podatki o vlagatelju, vodjih projekta in drugih
sodelujočih raziskovalcih in njihove reference,
– opis projekta in cilje,
– kratka življenjepisa slovenskega in
danskega vodje projekta z najpomembnejšimi publikacijami v zadnjih petih letih, ki se
nanašajo na vsebino projekta,
– navedbo osnovnih virov financiranja raziskav na slovenski strani (navedba projekta/programa, ki je osnova sodelovanja),
– pregled predlaganih obiskov za dve leti.
6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje: predlog izbora prijav opravi
s strani ministra za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije imenovana strokovna
komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje
kvalitete raziskovalnih projektov oziroma
programov. Navedeno ovrednotenje vključuje: pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije,
znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav, potencialne možnosti za vključitev v
raziskovalne projekte EU, uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu, reference vodje projekta in raziskovalne skupine, vključenost mladih raziskovalcev, izvedljivost projekta.
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
izda Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 6,000.000 SIT. Sofinanciranje v letu 2005 je vezano na sprejem proračuna za navedeno proračunsko
leto ter na zagotovitev namenskih sredstev
za sofinanciranje po predmetnem javnem
razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2004.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 1. 2004 do 31. 12. 2005.
Pisne vloge z dokumentacijo in z oznako
“Ne odpiraj, vloga za sofinanciranje slovensko-danskih projektov v obdobju 2004 –
2005“ morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih
ovojnicah na naslov: Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
Vloge morajo na zgornji naslov, ne glede na način prenosa, prispeti do vključno
petka, 26. septembra 2003 do 12. ure.
10. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija.
11. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
12. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport, v
ponedeljek, 29. septembra 2003 ob 10. uri.
13. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni predvidoma v 15 dneh od dneva odpiranja vlog.
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Podrobnejše informacije: Marjetka Primožič, tel. 01/478-46-00, elektronska pošta: marjetka.primozic@gov.si. Razpis in prijavni obrazci bodo po objavi tega javnega
razpisa objavljeni tudi na spletnih straneh
Ministrstva Republike Slovenije za šolstvo,
znanost in šport, interesenti pa jih lahko
dvignejo tudi v Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 404-03-37/2003
Ob-98186
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
47/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
62/96, 11/98, 48/99 in 46/01) in Skupne
izjave o sodelovanju v znanosti in tehnologiji
med Ministrstvom za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, raziskave in cerkvene zadeve
Kraljevine Norveške, podpisane v Oslu dne
12. maja 1998, Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje skupnih
slovensko-norveških znanstveno
tehnoloških projektov
v obdobju 2004–2005
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov v okviru skupnih slovensko – norveških projektov v obdobju od
1. 1. 2004 do 31.12. 2005.
3. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije bo sofinanciralo po dva
obiska v vsako smer letno, in sicer en kratek obisk (do 12 dni) in en daljši obisk (1
mesec), v naslednji višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih na Norveškem;
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnice za norveške raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski);
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
400 EURO v SIT protivrednosti za namene
dnevnic za norveške raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (daljši obiski).
Vlagatelji se morajo o kritju stroškov bivanja na Norveškem in prevoznih stroškov
norveških partnerjev ob obiskih v Republiki
Sloveniji dogovoriti s svojimi partnerji oziroma sredstva zagotoviti iz drugih virov, ker
resorno norveško ministrstvo izmenjav ne
sofinancira.
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na posebnih obrazcih;
– projekti so 2-letni;
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje
določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02);
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– vodja projekta mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalno in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02);
– vsebine predlogov projektov se morajo navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane programe
JRO ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5.
in/ali 6. okvirnem programu EU na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitev) oziroma na s strani Ministrstva za
gospodarstvo sofinancirane razvojno tehnološke projekte (obvezno navesti šifre in naslove projektov), ki zagotavljajo osnovni vir
financiranja predvidenih raziskav.
5. Vloga na razpis v dveh izvodih mora
vsebovati naslednje elemente:
– naslov projekta,
– izpolnjene in podpisane obrazce s podatki o vlagatelju, vodjih projekta in drugih
sodelujočih raziskovalcih in njihove reference,
– opis projekta in cilje,
– kratka življenjepisa slovenskega in finskega vodje projekta z najpomembnejšimi
publikacijami v zadnjih petih letih, ki se nanašajo na vsebino projekta,
– navedbo osnovnih virov financiranja raziskav na slovenski strani (navedba projekta/programa, ki je osnova sodelovanja),
6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje: predlog izbora prijav pripravi
imenovana slovenska komisija za ocenjevanje
vlog, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov oziroma programov. Navedeno ovrednotenje vključuje: pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije, dosedanje
sodelovanje z norveškim partnerjem, znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav,
potencialne možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU, uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu, reference vodje projekta in raziskovalne skupine, vključenost mladih raziskovalcev, izvedljivost projekta.
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
izda Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 6,000.000 SIT.
Sofinanciranje v letu 2005 je vezano na
sprejem proračuna za navedeno proračunsko leto ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2004.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 1. 2004 do 31. 12. 2005.
Pisne vloge z dokumentacijo in z oznako
“Ne odpiraj, vloga za sofinanciranje slovensko-norveških projektov v obdobju 2004–
2005“ morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih
ovojnicah na naslov: Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
Vloge morajo na zgornji naslov, ne glede
na način prenosa, prispeti do vključno petka, 26. septembra 2003 do 12. ure.
10. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija.

11. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
12. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport RS, v
četrtek, 2. oktobra 2003 ob 10. uri.
13. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni predvidoma do konca oktobra 2003.
Podrobnejše informacije: Marjetka Primožič, tel. 01/478-47-15, elektronska pošta: marjetka.primozic@gov.si. Razpis in prijavni obrazci bodo po objavi tega javnega
razpisa objavljeni tudi na spletnih straneh
Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport,
interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 404-03-38/2003
Ob-98187
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 47/03), Pravilnika o financiranju in
sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 62/96, 11/98, 48/99 in 46/01) in
Memoranduma o soglasju o znanstvenem
sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo,
znanost in šport Republike Slovenije in Finsko Akademijo, podpisanem v Helsinkih,
dne 20. januarja 2003, Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo, znanost in šport,
Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje skupnih
slovensko-finskih
znanstveno tehnoloških projektov
v obdobju 2004–2005
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov v okviru skupnih slovensko – finskih projektov v obdobju od
1. 1. 2004 do 31.12. 2005.
3. Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo, znanost in šport bo sofinanciralo po
dva obiska v vsako smer letno, in sicer en
kratek obisk (7 dni) in en daljši obisk (1 mesec), v naslednji višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih na Finskem;
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnice za finske raziskovalce ob obiskih
v Republiki Sloveniji (kratki obiski);
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
400 EURO v SIT protivrednosti za namene
dnevnic za finske raziskovalce ob obiskih v
Republiki Sloveniji (daljši obiski).
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na posebnih obrazcih;
– projekti so 2-letni;
– vloge se lahko nanašajo na raziskave
v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki,
družboslovju in humanistiki;
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– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02);
– vodja projekta mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalno in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02);
– vsebine predlogov projektov se morajo navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane programe
JRO ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5.
in/ali 6. okvirnem programu EU na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitev) oziroma na s strani Ministrstva za
gospodarstvo sofinancirane razvojno tehnološke projekte (obvezno navesti šifre in naslove projektov), ki zagotavljajo osnovni vir
financiranja predvidenih raziskav.
5. Vloga na razpis v dveh izvodih mora
vsebovati naslednje elemente:
– naslov projekta,
– izpolnjene in podpisane obrazce s podatki o vlagatelju, vodjih projekta in drugih
sodelujočih raziskovalcih in njihove reference,
– opis projekta in cilje,
– kratka življenjepisa slovenskega in finskega vodje projekta z najpomembnejšimi
publikacijami v zadnjih petih letih, ki se nanašajo na vsebino projekta,
– navedbo osnovnih virov financiranja raziskav na slovenski strani (navedba projekta/programa, ki je osnova sodelovanja),
– pregled predlaganih obiskov za dve leti.
6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje: predlog izbora prijav opravi
s strani ministra za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije imenovana strokovna
komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje
kvalitete raziskovalnih projektov oziroma
programov. Navedeno ovrednotenje vključuje: pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije,
znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav, potencialne možnosti za vključitev v
raziskovalne projekte EU, uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu, reference vodje projekta in raziskovalne skupine, vključenost mladih raziskovalcev in izvedljivost projekta.
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
izda Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 7,000.000 SIT.
Sofinanciranje v letu 2005 je vezano na
sprejem proračuna za navedeno proračunsko leto ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2004.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 1. 2004 do 31. 12. 2005.
Pisne vloge z dokumentacijo in z oznako
“Ne odpiraj, vloga za sofinanciranje slovensko-finskih projektov v obdobju 2004–
2005“ morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih
ovojnicah na naslov: Ministrstvo RS za šol-

Št.

stvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
Vloge morajo na zgornji naslov, ne glede
na način prenosa, prispeti do vključno torka, 16. septembra 2003 do 14. ure.
10. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija.
11. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
12. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport, v
četrtek, 18. septembra 2003 ob 9. uri.
13. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni v
predvidoma 12 dneh od dneva odpiranja
vlog.
Podrobnejše informacije: Marjetka Primožič, tel. 01/478-47-15, elektronska pošta: marjetka.primozic@gov.si. Razpis in prijavni obrazci bodo po objavi tega javnega
razpisa objavljeni tudi na spletnih straneh
Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport,
interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-98109
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94, 45/94, 57/94, 20/95, 63/95,
9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 68/98,
74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00 in
100/00), 16. člena Statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) in Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto
2003, (Uradni list, RS, št. 34/03) in Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov (Uradni list, RS, št. 57/03) župan Občine Kamnik objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
humanitarnih programov društev, ki jih
bo Občina Kamnik sofinancirala iz
občinskega proračuna v letu 2003
1. Občina Kamnik bo v letu 2003 sofinancirala naslednje programe društev:
– programe redne dejavnosti izvajalcev;
– programe izobraževanja članov;
– program socializacije članov;
– rehabilitacijske programe, ki jih izvajalci izvajajo za svoje člane (npr. terapevtske skupine, organizirana športna vadba in
podobno);
– programe pomoči članom (postrehabilitacijska pomoč, organizacija tematskih
delavnic, organizacija delavnih delavnic in
podobno);
– programe samopomoči namenjene odpravljanju socialnih stisk.
2. Na javni razpis se lahko prijavijo društva, ki so registrirana za izvajanje humanitarne
dejavnosti in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Kamnik ali imajo
člane društva iz Občine Kamnik;
– prijavijo program, ki je predmet razpisa;
– program izvajajo na območju občine
Kamnik ali izven in v njem aktivno sodelujejo člani društva, ki izhajajo iz Občine
Kamnik;
– so registrirani in imajo humanitarno dejavnost oziroma dejavnost socialnega varstva opredeljeno v svojih aktih;
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– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev prijavljenih programov;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa, delež lastnih sredstev,
delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
3. Obseg razpoložljivih sredstev: Občina Kamnik je za sofinanciranje programov v
letu 2003 namenila sredstva v višini
4,596.900 tolarjev.
4. Razpisno dokumentacijo s priloženimi
obrazci dvignete v tajništvu Oddelka za
družbene dejavnosti občine Kamnik, Glavni
trg 24, 1240 Kamnik, soba št. 51 v času
uradnih ur, od dneva objave javnega razpisa,
do izteka razpisnega roka za oddajo prijav.
5. Rok za prijavo na javni razpis je petek
8. 8. 2003, do 12. ure. Za pravočasne se
bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež financerja.
6. V roku prispele popolne in pravilno
izpolnjene prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za sofinanciranje humanitarnih
programov na področju Občine Kamnik.
Merila so sestavni del razpisne dokumentacije.
7. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh od odpiranja
vlog s sklepom urada župana Občine Kamnik.
8. Z izbranimi izvajalci humanitarnih programov bo župan sklenil pogodbe o sofinanciranju humanitarnih programov.
9. Predlagatelji morajo oddati svoje predloge v zapečatenih ovojnicah, na naslov:
Občina Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: “ne odpiraj – Javni razpis – humanitarni
programi v letu 2003“. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov predlagatelja.
10. Podrobnejše informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Kamnik, pri Marjeti Benkovič (tel.
01/83-18-111).
Občina Kamnik
Ob-98233
Na podlagi 25. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Kozje (Ur. l.
RS, št. 63/03) objavljam
javni razpis
za prevzem organizacijskih
in izvajalskih storitev
“Kozjanskega sejma 2003“
1. Predmet javnega razpisa je pridobitev
operativnega izvajalca sejemskega programa Kozjanski sejem 2003.
2. Občina s proračunskimi sredstvi sofinancira do 50 % stroškov izvedbe sejma
oziroma do višine planiranih proračunskih
sredstev za to postavko.
3. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
samostojni podjetniki ter pravne osebe, ki
imajo sedež na območju Republike Slovenije.
4. Ponudba mora vsebovati naslednje
sestavine:
– ponudbeno ceno razpisanih storitev po
specifikaciji ter skupno vrednost ponudbe
(v razpisni dokumentaciji),
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– morebitne nove predloge za izvedbo
sejemskega programa za višjo raven ponudbe,
– reference ponudnika o izvajanju podobnih nalog,
– dokazilo iz sodišča o registraciji podjetja, za samostojnega podjetnika priglasitveni list.
5. Ponudniki morajo svoje ponudbe poslati priporočeno ali vročiti osebno na naslov: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje,
v zapečateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj !
Javni razpis – Kozjanski sejem 2003.“
Rok za oddajo ponudb je 29. 7. 2003
do 10. ure.
Ponudbe bo pregledal in ocenil Odbor
za gospodarstvo in razvoj ter svoje mnenje
predložil županu občine, ki bo izdal sklep
o izbiri.
6. Razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu: Občina Kozje, Občinski urad,
Kozje 37, 3260 Kozje, od 18. 7. 2003 od
ponedeljka do petka med 8. in 12. uro.
7. Sklenitev pogodbe: o najugodnejšem
ponudniku bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Z uspelim ponudnikom bo sklenjena pogodba o sofinanciranju v roku 15 dni od
prejema obvestila.
8. Informacije: kontaktna oseba Andrej
Kolar, tel: 041/735-273.
Občina Kozje
Št. 41401-0001/2003-220
Ob-98291
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2003 (Uradne objave
časopisa Snežnik, št. 4/03), 6. člena Pravilnika o dodeljevanju kreditov na podlagi
subvencioniranja obrestnih mer v Občini Ilirska Bistrica (Ur. l. RS, št. 74/02) in 7. člena
Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ilirska
Bistrica (Ur. l. RS, št. 74/02), Komisija za
malo gospodarstvo, obrt, turizem in kmetijstvo objavlja
javni razpis
za dodelitev kreditov za spodbujanje
malega gospodarstva, obrti, turizma
in kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica
in subvencioniranje realne
obrestne mere
ki ga Občina Ilirska Bistrica dodeljuje v
sodelovanju s Slovenico, zavarovalniško hišo d.d., Filiala Koper, in Banko Koper d.d.,
Koper, Poslovna enota Ilirska Bistrica.
1. Skupna vrednost razpisanega kredita
znaša 100,000.000 SIT.
2. Krediti bodo dodeljeni za naslednje
namene:
a) na področju malega gospodarstva,
obrti in turizma za upravičene stroške investicij:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov za mala
in srednja podjetja,
– nakup in graditev poslovnih prostorov,
namenjenih za poslovno dejavnost,
– nakup opreme,
– nakup opreme za turistične sobe,
– nakup opreme za gostinsko dejavnost,
– ureditev okolice gostinskih in drugih
poslovnih objektov.
Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup transportnih sredstev in opreme.
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b) na področju kmetijstva za upravičene
stroške investicij:
– nakup, graditev ali adaptacijo prostorov za potrebe kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti,
– pridobitev in posodobitev turističnih
kapacitet na kmetijah,
– nakup kmetijskih strojev in opreme,
– nakup opreme za ostale dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
– nakup plemenskih živali, razen plemenjakov za zagotavljanje genetske kakovosti
živine (namen ukrepa je zagotoviti ohranitev
kakovostnih vrst živine),
– nakup kmetijskih zemljišč.
3. Za posojilo lahko zaprosijo naslednji
prosilci:
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki Gospodarske družbe
morajo izpolnjevati pogoje za majhna in srednje velika podjetja iz 6. člena Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih
pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Ur.l.RS 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičene gospodarske družbe v težavah,
– občani, ki so na pristojnem sodišču
vložili priglasitev za vpis v sodni register in
priložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja,
– občani, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica,
– komitenti Banke Koper d.d. oziroma
morajo pri Banki Koper d.d. odpreti transakcijski račun preko katerega morajo
usmerjati najmanj 50% plačilnega prometa.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja,
poslovni prostori, kmetija in lokacija objekta
oziroma zemljišča mora biti na območju Občine Ilirska Bistrica.
Prosilec mora za dobo kreditiranja skleniti pri zavarovalnici Slovenica, zavarovalniška hiša d.d., Filiala Koper naslednja zavarovanja:
– zavarovanje proti požarnim nevarnostim za tisti objekt oziroma opremo, ki se
gradi oziroma nabavlja s pomočjo odobrenega kredita,
– avtomobilsko zavarovanje vozila (AO in
AK) nabavljenega s tem kreditom in obvezno
skleniti enega od premoženjskih zavarovanj,
– enega izmed kapitalskih zavarovanj z
mesečno premijo najmanj v višini 7.500
SIT (življenjsko zavarovanje oziroma FOND
polico).
4. Prosilci lahko pridobijo kredit pod naslednjimi pogoji:
– ugotavljanje bonitete in odplačilne sposobnosti posojilojemalca: v skladu s pogoji
banke,
– doba vračanja posojila: do 5 let,
– obrestna mera: TOM + 4,4%, Občina
Ilirska Bistrica in Slovenica, zavarovalna hiša d.d., Filiala Koper bosta kreditojemalcu
subvencionirali celotne realne obresti, kar
pomeni, da bo kreditojemalec odplačeval
glavnico in revalorizacijo (T + 0,00%),
– zavarovanje in stroški kredita: v skladu
s pogoji banke,
– odplačevanje kredita: glavnica v mesečnih ali trimesečnih obrokih, revalorizacija in realna obrestna mera mesečno,
– možnost moratorija na vračilo glavnice.

5. Višina kredita za spodbujanje malega gospodarstva, obrti in turizma je lahko
največ 55% vrednosti investicije oziroma
upravičenih stroškov, za kmetijstvo pa
največ 50% vrednosti investicije oziroma
upravičenih stroškov oziroma največ
10,000.000 SIT.
Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki
so že pridobili sredstva za isti namen.
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo investicije, ki povečajo število zaposlenih.
6. Izpolnjeni vlogi za kredit, ki jo prosilci
dobijo na Oddelku za gospodarstvo in finance Občine Ilirska Bistrica in Banki Koper d.d., Koper, Poslovna enota Ilirska
Bistrica, mora biti priložena še naslednja
dokumentacija:
– opis investicije do 5 mio SIT, poslovni
načrt nad 5 mio SIT (pod tč.a in b),
– izjavo, da za ta namen niso pridobili
sredstev iz državnega proračuna in mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz
teh virov že prejeli (pod tč.a in b),
– izjavo, da dodeljena sredstva pomenijo spodbudo za izvedbo projekta oziroma
so zanj nujno potrebna (pod tč. a in b),
– fotokopijo sklepa o vpisu ustanovitve v
sodni register z vsemi naknadno vpisanimi
spremembami (staro največ 90 dni) – pravne osebe,
– dokazilo o vloženem zahtevku pri pristojnem sodišču za dokapitalizacijo družbe
– pravne osebe,
– občani, ki ustanavljajo podjetje, potrdilo
pristojnega sodišča, da so vložili priglasitev za
vpis v sodni register in priložili vse predpisane
dokumente za ustanovitev podjetja,
– fotokopijo obvestila Statističnega urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti, gospodarske družbe in samostojni
podjetniki,
– fotokopija dokumenta, iz katerega je
razvidna matična številka direktorja družbe
oziroma osebe, ki jamči s svojim premoženjem za obveznosti družbe ter fotokopija
dokumenta, iz katerega je razvidna davčna
številka - pravne osebe,
– zadnje računovodske izkaze – pravne
osebe,
– pojasnila k računovodskim izkazom pravne osebe,
– statistične izkaze poslovanja – pravne
osebe,
– poslovno poročilo- pravne osebe,
– plan denarnega toka – pravne osebe,
– informacijo o boniteti poslovanja
družbe oziroma BON 2 (star največ 7 dni) –
pravne osebe,
– odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (kjer
se to zahteva),
– izjavo o povezanosti pravnih oseb
– obvestilo o razvrstitvi podjetja po velikosti,
– fotokopijo potrjenega priglasitvenega
lista - samostojni podjetnik,
– fotokopijo obrtnega dovoljenja - prosilci, ki opravljajo obrtno dejavnost,
– potrdilo DURS o plačanih prispevkih
in davkih, staro največ 7 dni – samostojni
podjetniki,
– kopija overjene davčne napovedi z
vsemi prilogami za preteklo in predpreteklo
leto (bilanca stanja, bilanca uspeha - samostojni podjetnik),
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– podatki o poslovanju v tekočem letu –
samostojni podjetnik,
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje kmetijske dejavnosti (odločbo o
priznanju statusa kmeta ali potrdilo Kmetijske svetovalne službe, da se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo) (pod tč. b),
– potrdilo o poravnanih davkih in katastrskem dohodku (pod tč. b),
– mnenje Kmetijske svetovalne službe o
upravičenosti investicije (pod tč.b),
– predračun oziroma ponudbo ali kupoprodajno pogodbo (pod tč. a in b),
– gradbeno dovoljenje oziroma lokacijsko informacijo za namene gradnje enostavnih objektov (pod tč. a in b),
– predračun o nakupu živali in potrdilo o
poreklu živali (pod tč. b),
– dokumentacijo za zavarovanje kredita
(pod tč. a in b),
– v odvisnosti od vrste posla še dodatna
dokumentacija po dogovoru z banko.
7. Rok za prijavo je od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev. Občina Ilirska Bistrica bo javno objavila datum porabe
sredstev.
8. Prosilci dostavijo svoje vloge z vso
potrebno dokumentacijo na naslov: Banka
Koper d.d., Koper, Poslovna enota Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 18, 6250 Ilirska
Bistrica.
9. Vlogo prouči banka in svoje mnenje
poda Komisiji za malo gospodarstvo, obrt,
turizem in kmetijstvo Občine Ilirska Bistrica.
Dodelitev sredstev potrdi župan Občine Ilir-

Javne dražbe
Popravek
Ob-98323
V objavi javne dražbe Občine Tišina v
Uradnem listu RS, št. 67 z dne 11. 7. 2003
je pod 1. točko izostalo eno nezazidano
stavbno zemljišče v k.o. Murski Črnci, tako da se v 1. točki doda deveta alinea, ki
se glasi:
– parc. št. 1399, v izmeri 8 28m2,
izklicna cena brez DDV je 1,142.757 SIT.
Vsa ostala določila javne dražbe ostanejo v veljavi in veljajo tudi za to zemljišče.
Občina Tišina
Ob-98108
Na podlagi Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02 in
74/02), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter
sklepa Občinskega sveta z dne 9. 10. 2002
objavlja Občina Kobarid
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
A) Predmet javne dražbe
Predmet prodaje je poslovni prostor v
pritličju poslovno-stanovanjske stavbe v Kobaridu, Trg svobode 3/b, v izmeri 50,81
m2, ki se nahaja v zahodnem delu omenjenega objekta na zemljišču s parc. št. 153/1
z.k.vl.št. 132 k. o. Kobarid, brez pripadajo-

Št.

ska Bistrica na predlog občinske komisije.
Sklep sprejme najpozneje v roku 8 dni od
prejema mnenja banke ter ga banki in prosilcu posreduje v roku 8 dni od sprejema
odločitve.
10. Prosilec začne črpati kredit takoj po
podpisu kreditne pogodbe in ga mora porabiti najkasneje v treh mesecih. Če ga zaradi
objektivnih okoliščin ni mogoče izkoristiti v
predvidenem roku, mora v 15 dneh pred
iztekom roka obvestiti banko in navesti razloge za podaljšanje roka koriščenja kredita.
11. Sredstva, pridobljena na podlagi tega kredita se lahko porabijo samo za namene, za katere so bila odobrena. Namensko
porabo kredita, pridobljenega po tem razpisu in izpolnitev obveznosti iz pogodbe o
kreditu, lahko preverijo pristojni organi občine Ilirska Bistrica, Slovenica, zavarovalniška hiša d.d., Filiala Koper in Banka Koper
d.d., Koper, PE Ilirska Bistrica. V primeru,
da je ugotovljena nenamenska poraba sredstev kredita, ali da je bilo posojilo izdano na
podlagi neresničnih podatkov, ali da je kreditojemalec prenehal z dejavnostjo ali odtujil sredstva pridobljena s tem kreditom pred
potekom petih let, mora kreditojemalec takoj vrniti kredit ali neodplačan del kredita z
obrestmi po zakonsko določeni zamudni
obrestni meri za obdobje od dneva nakazila
dalje. Kreditojemalec mora vrniti tudi subvencijo realne obrestne mere z obrestmi po
zakonsko določeni zamudni obrestni meri
za obdobje od dneva plačila dalje.
Občina Ilirska Bistrica

čega deleža na podstrešju – po izklicni ceni
13,590.271 SIT, najnižji znesek višanja je
50.000 SIT.
B) Pogoji javne dražbe
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, ter samostojni podjetniki, ter pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in ki predložijo dokazilo o plačilu varščine. Poslovni prostor se prodaja
za opravljanje zdravstvene dejavnosti, zaradi tega morajo interesenti za omenjeno nepremičnino pred pristopom k javni dražbi
predložiti komisiji izpisek iz sodnega registra
oziroma potrdilo, ki izkazuje, da je interesent registriran za opravljanje zahtevane dejavnosti. Pri nepremičnini prodajalka zadrži
predkupno pravico.
2. Nepremičnina se prodaja po načelu
“videno – kupljeno“.
3. Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
4. Interesenti morajo za pristop na
dražbo vplačati varščino v višini 10%
izklicne cene na transakcijski račun
Občine Kobarid št. 01246-0100015011 s
pripisom za javno dražbo do vključno
25. 8. 2003.
5. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 30 dneh od zaključka javne
dražbe in plačati kupnino v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe, pri čemer je plačilo celotne kupnine bistvena sestavina pogodbe.
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku, se mu vplačana varščina ne vrne.
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6. Vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu ponudniku vračunal v kupnino,
neuspelim dražiteljem pa vrnil v 10 dneh
brez obresti.
7. Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Kobarid, tel. 38-99-200, faks
38-99-211. Po predhodnem dogovoru je
možen ogled.
C) Javna dražba bo v torek 26. 8. 2003
ob 13. uri v Domu Andreja Manfrede, Gregorčičeva 20, Kobarid.
Občina Kobarid
Ob-98124
Javna dražba
za prodajo stvarnega premoženja
(osebni avtomobil)
Naročnik: Republika Slovenija Upravna
enota Velenje, Rudarska 6a, 3320 Velenje,
tel. 03/899-57-00, faks 03/899-58-40.
1. Predmet prodaje in opis predmeta
prodaje: Osebni avtomobil Renault Clio 1,2
RN z naslednjimi karakteristikami:
– proizvajalec: Renault,
– tip vozila: Clio 1,2 RN,
– gorivo: bencin,
– masa praznega vozila: 830 kg,
– število sedežev: 5,
– barva vozila: SOM,
– reg. označba: CE 90-00 V,
– Št. karoserije: VF 1B57A0514182799,
– št. motorja: TIPE7FD704,
– moč motorja: 43 KW,
– delovna prostornina: 1.171 m3,
– prevoženih kilometrov: 43.049 KM,
– registracija: do 14. 12. 2003,
– inventarna številka: 62550074.
2. Izklicna cena avtomobila: 470.000
SIT.
3. Ogled avtomobila: 24. 7. 2003 od 9.
do 14. ure, v kletnih prostorih Upravne enote Velenje, Rudarska 6a, 3320 Velenje.
4. Pogoji in pravila javne dražbe: avtomobil se prodaja po sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve in stroške
prepisa plača kupec.
5. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno za
20.000 SIT.
6. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
7. Rok sklenitve kupoprodajne pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 15
dni po opravljeni javni dražbi.
8. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Upravne
enote Velenje: 01100-6390625522, sklic
18 62553-7111010-2004. Po opravljeni
javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni
brez obresti.
9. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od
podpisa pogodbe na transakcijski račun
Upravne enote Velenje 01100-6390625522,
sklic 18 62553-7111010-2004. Položena
kavcija se všteje v kupnino. Lastništvo preide
na kupca s plačilom celotne kupnine.
10. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: dražitelji morajo najkasneje 1 uro pred
začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in predložiti (v originalu):
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– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa za primer vračila kavcije),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba),
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba,
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne osebe) oziroma fotokopijo indentifikacijskega dokumenta fizične osebe,
– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali
pravno osebo,
– matično, davčno in telefonsko številko.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o postopkih
prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Ur. l. RS, št. 47/01
in 62/01). Nadzor nad izvedbo javne dražbe izvaja pristojna komisija.
11. Datum, čas in kraj javne dražbe:
7. 8. 2003 ob 10. uri. Sam potek javne
dražbe se bo odvijal v sejni sobi, št. 5, III.
nadstropje, na naslovu: Republika Slovenija Upravna enota Velenje, Rudarska 6a,
3320 Velenje.
Upravna enota Velenje
Št. 128

Ob-98293

Javna dražba premičnin
Naročnik: Republika Slovenija, Upravna
enota Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
I. Predmet prodaje:
– osebni avtomobil FORD ESCORT CLX
5 vrat, leto izdelave 1993/8, št. km
128.000. Izklicna cena 302.000 SIT.
II. Ogled premičnin: za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo in ogledom avtomobila lahko pokličete vsak delovni dan do
4. 8. 2003 na tel. 07/30-41-349.
III. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Osebni avto se odproda v celoti po
sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet premičnin in stroške
prepisa plača kupec.
2. Kriterij dvigovanja izklicne cene: najnižji znesek višanja: 10.000 SIT.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
5. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na prehodni račun Upravne enote
Trebnje 01100-8450036984. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni
brez obresti.
6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
od podpisa pogodbe na račun Upravne
enote Trebnje 01100-8450036984. Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji morajo najkasneje 1 uro pred
začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo (sicer bodo izločeni iz javne dražbe) in
predložiti kopije naslednjih dokumentov (originale na vpogled ob prijavi):
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– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba),
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne osebe),
– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali
pravno osebo,
– osebni dokument opremljen s fotografijo, ki ga je izdal državni organ,
– davčno, matično in telefonsko številko.
8. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03).Nadzor nad izvedbo javne dražbe
izvaja pristojna komisija.
9. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo v torek, 5. 8. 2003 ob 9. uri.
Sam potek javne dražbe se bo odvijal v prostorih CIK-a Trebnje, Kidričeva ulica 2, učilnica št. 10 (I. nadstropje).
Upravna enota Trebnje

Razpisi delovnih
mest
Ob-98074
Javni zavod Zdravstveni dom Zagorje objavlja prosto delovno mesto
zobozdravnika s podiplomskim tečajem iz otroškega in preventivnega zobozdravstva.
Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim
delovnim časom za nedoločen čas in 4 mesečno poskusno dobo.
Pogoji:
– zobozdravnik s podiplomskim tečajem
iz otroškega in preventivnega zobozdravstva,
– veljavna licenca Zdravniške zbornice
Slovenije,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje slovenskega jezika,
– vozniški izpit B kategorije.
Prosimo, da nam prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljete v 8 dneh po
objavi na naslov: ZD Zagorje, Cesta zmage
1, 1410 Zagorje.
Kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje
bomo povabili na razgovor.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v roku
8 dni po odločitvi.
Zdravstveni dom Zagorje
Št. 111-52/03-0515
Ob-98177
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):
a) 1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na civilnem oddelku Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije,
b) 2 prosti mesti okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto vrhovnega sodnika, določene v
4. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi;
K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 40 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-54/03-0515
Ob-98358
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 23. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/03):
a) 1 prosto mesto vodje okrožnega
državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru,
– 1 prosto mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem,
– 1 prosto mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
KI/a
V skladu z drugim odstavkom 56. člena
Zakona o državnem tožilstvu je za vodjo
okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za
okrožnega državnega tožilca.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 40 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 121-25/03
Ob-98247
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava
objavlja javni natečaj za opravljanje pripravništva za usposabljanje za samostojno
opravljanje spremljajočih del
Iščemo dinamično in komunikativno osebo za delovno mesto
pripravnika/ce v Kabinetu župana.
Zahtevani pogoji so: univerzitetna izobrazba FDV – smer politologija.
Od kandidata/ke še pričakujemo:
– znanje uporabe računalnika in sposobnost uporabe sodobne informacijske tehnologije,
– sposobnost timskega dela,
– znanje angleškega jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje določene z zakonom.
S pripravnikom/co bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 8 mesecev.
Pisne prijave z opisom dosedanjih izkušenj ter z dokazili o izpolnjevanju v objavi
zahtevanih pogojev naj kandidati pošljejo v
8 dneh od dneva objave na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za pravne, kadrovske in splošne zadeve Kadrovska služba, Adamič-Lundrovo nabre-
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žje 2/III. Za vse informacije naj se kandidati
obrnejo na delavko kadrovske službe, tel.
01/306-11-51 ali 01/306-11-54.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po opravljeni izbiri.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Št. 493/03
Ob-98376
I. Na podlagi določb 33., 71. ter 73. člena Statuta in Akta o sistemizaciji delovnih
mest, Klinični center Ljubljana razpisuje delovno mesto
poslovnega koordinatorja.
Za poslovnega koordinatorja lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo ekonomske ali pravne smeri oziroma drugo univerzitetno izobrazbo z dodatno izobrazbo
na področju upravljanja,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na področju organizacije, vodenja in upravljanja.
Generalni direktor bo imenoval poslovnega koordinatorja za dobo 4 let.

Št.

II. Na podlagi določb 37. člena ter
62. člena v povezavi z 71. členom Statuta
in Akta o sistemizaciji delovnih mest, Klinični center Ljubljana razpisuje delovno mesto
glavne medicinske sestre Službe za
otroško psihiatrijo, SPS Pediatrična klinika.
Za glavno medicinsko sestro lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Strokovni direktor KC bo imenoval glavno medicinsko sestro po pridobitvi soglasja
vodje službe ter mnenja strokovnega kolegija zdravstvene nege za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v roku 15 dni po objavi tega razpisa na
naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska
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služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana – s pripisom “za razpisno komisijo“ z
navedbo delovnega mesta za katerega kandidirajo.
O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni v 8 dneh po odločitvi pristojnega
organa.
Klinični center Ljubljana
Ob-98456
Osnovna šola 16. decembra Mojstrana
objavlja prosti delovni mesti:
1. učitelja športne vzgoje, za nedoločen čas, s skrajšanim delovnim časom,
2. pomočnice vzgojiteljice v vrtcu, za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pogoji: pod 1. – visoka izobrazba, smer
športna vzgoja, strokovni izpit; pod 2. –
srednja izobrazba, smer predšolska vzgoja,
strokovni izpit.
Nastop dela 1. 9. 2003. Prijave z dokazili sprejemamo v roku 8 dni po izidu razpisa na naslovu: Osnovna šola 16. decembra, Alojza Rabiča 7, 4281 Mojstrana.
Osnovna šola
16. decembra Mojstrana

Druge objave
Ob-98363
Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana, Trg republike 3, Ljubljana, v skladu s
prvim odstavkom 171. člena Zakona o zavarovalništvu (Ur, l. RS, št. 13/00 in 91/00)
in Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka
revidiranega letnega poročila (Ur. l. RS, št.
111/02) objavlja
Povzetek revidiranega letnega poročila
za leto 2002 z mnenjem revizorja

I. BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2002
Sredstva
A) Neopredmetena dolgoročna sredstva
B) Naložbe v zemljišča in zgradbe ter finančne naložbe
I. Zemljišča in zgradbe
a) Za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti
b) Naložbe v nepremičnine, ki niso namenjene neposrednemu izvajanju zavarovalne dejavnosti
II. Finančne naložbe v podjetjih v skupini in v pridruženih podjetjih
III. Druge finančne naložbe
IV. Finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih pogodb pri cedentih
C) Naložbe v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
D) Terjatve
I. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov
II. Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja
III. Druge terjatve
IV. Nevplačani vpoklicani kapital
E) Razna sredstva
I. Opredmetena osnovna sredstva razen zemljišč in zgradb
II. Denarna sredstva
III. Odkupljene lastne delnice
IV. Zaloge in druga sredstva
F) Aktivne časovne razmejitve
G) Zunajbilančna evidenca

31. 12. 2002
5.868.610
4.310
5.656.141
0
0
0
1.440.530
4.215.611
0
0
27.829
0
0
27.829
0
30.373
17.878
12.495
0
0
149.957
0

v TSIT
31. 12. 2001
1.970.765
7.379
1.884.512
0
0
0
498.082
1.386.430
0
0
3.926
0
0
3.926
0
26.343
22.672
3.671
0
0
48.605
0
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Obveznosti
A) Kapital
I. Vpoklicani kapital
II. Kapitalske rezerve
III. Splošni prevrednotovalni popravek kapitala
IV. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala
V. Rezerve iz dobička
VI. Preneseni čisti dobiček ali čista izguba prejšnjih let
VII. Nerazdeljeni dobiček ali neporavnana izguba poslovnega leta
B) Podrejene obveznosti
C) Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije
I. Čiste prenosne premije
II. Čiste matematične rezervacije
III. Čiste škodne rezervacije
IV. Čiste rezervacije za bonuse in popuste
V. Izravnalne rezervacije
VI. Druge čiste zavarovalno-tehnične rezervacije
D) Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
E) Rezervacije za druge nevarnosti in stroške
F) Obveznosti za finančne naložbe pozavarovateljev iz naslova pozavarovalnih pogodb pri cedentih
G) Druge obveznosti
I. Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov
II. Obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja
III. Posojila, zavarovana z vrednostnimi papirji s stalnim donosom
IV. Obveznosti do bank
V. Ostale obveznosti
H) Pasivne časovne razmejitve
I) Zunajbilančna evidenca
Največja vrednost skupnih naložb v posamezno finančno organizacijo znaša 1.003.906 TSIT.
II. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za obdobje od 01.01. do 31. 12. 2002
A) Izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj
B) Izkaz izida iz življenjskih zavarovanj
I. Čisti prihodki od zavarovalnih premij
II. Prihodki od naložb
III. Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
IV. Drugi čisti zavarovalni prihodki
V. Čisti odhodki za škode
VI. Sprememba ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)
1. Sprememba matematičnih rezervacij
2. Sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij
VII. Čisti odhodki za bonuse in popuste
VIII. Čisti obratovalni stroški
1. Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški po pogodbah o delu,
pogodbah o avtorskem delu in v zvezi z drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami,
ki bremenijo podjetje
2. Stroški reprezentance, reklame in sejmov
3. Ostali čisti obratovalni stroški
IX. Odhodki naložb
1. Odpisi in popravki vrednosti naložb
2. Drugi odhodki naložb
X. Čiste neiztržene izgube naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
XI. Drugi čisti zavarovalni odhodki
XII. Razporejeni donos naložb, prenesen v izkaz izida iz rednega delovanja (-)
XIII. Izid iz življenjskih zavarovanj (I+II+III+IV-V+/-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII)
C) Izkaz izida iz zdravstvenih in dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj
(enaka razčlenitev kot pri B)
D) Izračun čistega izida iz rednega delovanja
I. Izid iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj (AX)
II. Izid iz življenjskih zavarovanj (B XIII)
III. Izid iz zdravstvenih zavarovanj (C XIII)
IV. Prihodki od naložb
V. Razporejen donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz življenjskih zavarovanj (B XII)
VI. Razporejen donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz zdravstvenih zavarovanj (C XII)
VII. Odhodki naložb
1. Odpisi in popravki vrednosti naložb
2. Drugi odhodki naložb
VIII. Razporejen donos naložb, prenesen v izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj,
razen zdravstvenih zavarovanj (A II)
IX. Drugi prihodki iz rednega delovanja
X. Drugi odhodki za redno delovanje
XI. Davek iz dobička iz rednega delovanja
XII. Čisti poslovni izid iz rednega delovanja

5.868.610
754.104
965.000
0
0
0
0
-166.721
-44.175
0
4.922.241
0
4.922.241
0
0
0
0
0
0
0
182.057
125
0
0
0
181.932
10.208
0

1.970.765
866.166
965.000
10.199
57.687
0
0
-166.721
0
0
1.067.609
0
1.067.609
0
0
0
0
0
0
0
32.530
0
0
0
0
32.530
4.460
0

2002
0

v TSIT
2001
0

3.708.055
440.431
0
146.353
375
3.854.631
3.854.631
0
0
346.284

1.053.885
97.236
0
45.732
0
1.067.609
1.067.609
0
0
246.668

3.048
17.521
325.715
61.699
0
61.699
0
146.353
85.428
-199.932

1.809
65.922
178.937
4.059
0
4.059
0
45.732
33.721
-200.937

0

0

0
-199.932
0
0
85.428
0
0
0
0

0
-200.937
0
0
33.721
0
0
0
0

0
4.797
4.113
0
-113.819

0
0
45
0
-167.260
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Št.

E) Izkaz izrednega izida
I. Izredni prihodki
II. Izredni odhodki
III. Poslovni izid zunaj rednega poslovanja
F) Davek iz dobička zunaj rednega delovanja
G) Drugi davki, ki niso izkazani v drugih postavkah
H) Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
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0
0
0
0
0
-113.819

0
0
0
0
0
-167.260

Letna obrestna mera, upoštevana v izračunu sorazmernega deleža zavarovanca v donosu kritnega sklada, znaša 11,08%. Delež rezervacij, ki še
niso pripisane zavarovancem, je enak 0,00 %.

Revizorjevo poročilo, namenjeno javnosti
V skladu z mednarnodnimi standardi revidiranja in mednarodnimi stališči o revidiranju, ki jih je izdalo Mednarodno združenje računovodskih strokovnjakov, smo revidirali računovodske izkaze Skupne pokojninske družbe d.d., Trg republike 3,
1000 Ljubljana za leto, končano 31. 12.
2002. Iz revidiranih računovodskih izkazov družbe izhajajo povzetki računovodskih
izkazov, ki jih sestavljajo povzetek bilance
stanja na dan 31. 12. 2002 ter povzetek
izkaza poslovnega izida za leto 2002. V
svojem poročilu z dne 27. 3. 2003 smo o
računovodskih izkazih, iz katerih izhajajo

povzetki računovodskih izkazov, izrazili pritrdilno mnenje.
Po našem mnenju so priloženi povzetki
računovodskih izkazov v vseh pomembnih
pogledih v skladu z računovodskimi izkazi,
iz katerih izhajajo.
Zaradi boljšega razumevanja finančnega
stanja družbe na dan 31. 12. 2002, njegovega poslovnega izida, finančnega izida in
gibanja kapitala v letu 2002 ter področja
naše revizije, je potrebno povzetke računovodskih izkazov brati skupaj z računovodskimi izkazi, iz katerih izhajajo, in z našim
revizijskim poročilom o njih.

Letno poročilo družbe do datuma priprave tega poročila še ni bilo predloženo
organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in
objavljanje podatkov.

Št. 763-18/2003
Ob-98318
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, 1000 Ljubljana razpisuje v skladu z
39. členom Uredbe o postopkih prodaje in
drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Ur. l. RS, št. 47/01 in 62/01)
ter sklepom Vlade Republike Slovenije št.
321-00/2001-3 z dne 9. 1. 2003

na 102 m2, na lokaciji greben pogorja Stojne, parcelna št. 2529/2 k.o. Kočevje, in
zemljišče (dvorišče), površina 554 m2, parcelna št. 2529/1 k.o. Kočevje;
II) Koča Graščica, poslopje s površino
30 m2 in zemljišče s površino 77 m2, na
lokaciji hrib Graščica, parcelna št. 503/324
k.o. Predgrad;
III) Brinova koča, poslovna stavba s površino 30 m2, gospodarsko poslopje s površino 14 m2 in zemljišče (dvorišče) s površino 53 m2, na lokaciji Šahen pri Kočevju,
parcelna št. 3674/2 k.o. Livold;
IV) Koča Stružnica, poslovna stavba s
površino 104 m2 in zemljišče (dvorišče) s
površino 73 m2, na lokaciji hrib Stružnica,
parcelna št. 2079/3 k.o. Banja Loka;
V) Bivaki (3 gozdne koče, narejene po
vzorcu bivakov) – 3 stavbe s površino
26 m2, 24 m2 in 23 m2, z zemljiščem (dvoriščem) s površino 266 m2, na lokaciji greben pogorja Stojne, parcelna št. 249/3 k.o.
Mahovnik.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v nepremičninah od točke I) do V) oziroma sprejemljiva uporaba teh nepremičnin
je: stanovanjsko počitniška dejavnost, društvena dejavnost, povezana z naravo, izobraževalna dejavnost in turistična dejavnost.
VI) Poslovna stavba – poslovni prostori,
površina 211 m2, na lokaciji Marof v Kočevju, parcelna št. 942/2 k.o. Kočevje in zemljišče (dvorišče) s površino 310 m2, parcelna št. 942/1 k.o. Kočevje.
c) Lokacija okolica Novega mesta (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota
Novo mesto – kontaktna oseba Andrej Pečavar, tel. 07/394 25 50).
I) Poslovni prostori Metlika, površina
21,04 m2, na lokaciji Metlika, parcelna št.
1/4 k.o. Metlika,
II) Lopa in brunarica Zagradec, površina
skupno 126 m2, stanovanjska stavba 71 m2
in gospodarsko poslopje 45 m2, ter zemljišče Zagradec s površino 830 m2, na lokaciji Črnomelj, parcelna št. 1347 k.o. Bukova gora.

Sprejemljiva dejavnost za nepremičnino
pod točko II) oziroma sprejemljiva uporaba
te nepremičnine je: stanovanjsko počitniška dejavnost, društvena dejavnost, povezana z naravo, izobraževalna dejavnost, turistična dejavnost in gospodarska dejavnost
povezana s kmetijstvom in gozdarstvom.
d) Lokacija okolica Tolmina (Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin
– kontaktna oseba Marko Janež, tel.
05/380-12-40).
I) Stavba Pevc, s površino 352 m2, na
lokaciji Idrija, parcelna št. 11/S k.o. Idrijski
Log, in zemljišče (stavbišče) s pripadajočim
gospodarskim poslopjem pri stavbi Pevc, s
površino 133 m2, na lokaciji Idrija, parcelna
št. 12/1.S k.o. Idrijski Log,
II) Koča Krekovše, stavba s površino
60 m2 in zemljišče (dvorišče) s površino
343 m2, na lokaciji Idrija, parcelna št. 919/2
k.o. Čekovnik.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se
opravljala po nepremičninah v razdelku d)
oziroma sprejemljiva uporaba teh nepremičnin je: stanovanjsko počitniška dejavnost, društvena dejavnost, povezana z naravo, izobraževalna dejavnost, turistična
dejavnost, domača obrt in gospodarska
dejavnost, ki je povezana s kmetijstvom in
gozdarstvom.
2. Rok za zbiranje ponudb je 22. 8.
2003 do 12. ure. Ponudniki lahko ponudbe
pošljejo priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma ali ure.
3. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo,
da je ponudnik nakupa položil varščino
100.000 SIT za vsako ponujeno nepremičnino na podračun Zavoda za gozdove Slovenije št. 01100-6030234244 pri Upravi
za javna plačila, Urad Ljubljana.
Ponudnikom, katerih ponudbe ne bomo
sprejeli, bomo varščino brezobrestno vrnili
v nominalnem znesku v petih dneh od sprejema odločitve, da se njihova ponudba ne
sprejme. Varščina bo ponudniku, ki bo na
razpisu uspel, všteta v kupnino.

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1.Predmet: nepremičnine po seznamu:
a) Lokacija okolica Ljubljane (Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana – kontaktna oseba – Damjan Oražem,
tel. 01/241-06-00).
I) Poslopje Ravnik – bivša menza, površina 65 m2, na lokaciji Ravnik, parcelna št.
944/220 k.o. Laze;
II) Garažni boks Ravnik, površina 82 m2,
na lokaciji Ravnik, parcelna št. 944/222
k.o. Laze;
III) Gospodarski objekt Ravnik, površina
174 m2, na lokaciji Ravnik, parcelna št.
944/221 k.o. Laze;
IV) Montažni objekt-delavska baraka, površina 143 m2, na lokaciji Ravnik, parcelna
št. 944/218 k.o. Laze.
Nepremičnine navedene pod številkami
od I) do IV) se odprodajo skupaj ali posamično, pri čemer bo imel prednost ponudnik, ki
bo ponudil skupni odkup, vendar tako, da
bo razvidna ponudba za vsako nepremičnino
posebej. Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se
opravljala v navedenih nepremičninah oziroma sprejemljiva uporaba teh nepremičnin je:
stanovanjsko počitniška dejavnost, društvena dejavnost, povezana z naravo, izobraževalna dejavnost, turistična dejavnost, domača obrt in gospodarska dejavnost povezana
s kmetijstvom in gozdarstvom.
b) Lokacija okolica Kočevja (Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje – kontaktna oseba Bojan Kocjan, tel.
01/895-04-00).
I) Poslopje na Stojni (gozdna koča – manjši spalni del in bivši hlev za konje), površi-

KPMG SLOVENIJA
podjetje za revidiranje
in poslovno svetovanje, d.o.o.
Andrej Korinšek, univ. dipl. ekon.
Pooblaščeni revizor
Partner in direktor
Barbara Kunc, univ. dipl. ekon.
Pooblaščeni revizor
Partner
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4. Ponudbi morajo fizične osebe priložiti
potrdilo o državljanstvu RS, pravne osebe
pa izpisek iz sodnega registra, iz katerega
je razvidno, da imajo sedež v RS, potrdilo o
plačanih davkih in prispevkih ter potrdilo,
da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni
imel blokade ŽR.
5. Ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi
navesti svoje natančne podatke (ime, priimek,
naslov), ponujeno ceno za določeno nepremičnino ter dejavnost, ki naj bi jo v določeni
nepremičnini opravljali oziroma namen, za katerega bi nepremičnino uporabljali.
6. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov:
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana.
Na pošiljki mora biti pripis: “Ne odpiraj –
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin“.
7. Javno odpiranje ponudb bo 25. 8. 2003
ob 12. uri na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravočasno
prispele ponudbe bo obravnavala Komisija
za vodenje in nadzor postopka prodaje državnega premoženja in vse ponudnike obvestila o izboru najpozneje v 30 dneh od
dneva javnega odpiranja ponudb.
8. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ponujena najvišja cena. Predpogoj za izbor je sprejemljiva dejavnost oziroma sprejemljiva uporaba nepremičnin, kot
je navedena pri vsaki nepremičnini. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni
zavezan skleniti pogodbe z najugodnejšim
ponudnikom, oziroma si pridržuje pravico,
da lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi.
9. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske potrditve pogodbe, izvedbe vpisa lastništva v zemljiško knjigo, davek in morebitne druge stroške) plača izbrani ponudnik.
10. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno, poznejše reklamacije se ne upoštevajo.
11. Rok za sklenitev pogodbe je 15 dni
po pridobljenem soglasju vlade RS. Kupec
mora celotno kupnino plačati v 30 dneh po
sklenitvi pogodbe, pri čemer se znesek vplačane varščine všteje v kupnino, če kupec v
tem roku ne plača kupnine, pripade varščina
prodajalcu. V tem primeru lahko prodajalec
razdre pogodbo brez dodatnega opomina.
Prenos prodane nepremičnine ni možen pred
plačilom celotne kupnine.
12. Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem (ogledi, kopije katastrskih
načrtov, ipd) prodajanih nepremičnin interesenti dobijo pri kontaktnih osebah na tel.
številkah, ki so navedene v 1. točki razpisa,
v zvezi s pravnimi vprašanji pa na tel. številki
01/423-54-32 int. 125.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 56/03
Ob-98367
Nova kreditna banka Maribor, d.d. in Občina Šentilj razpisujeta za leto 2003
dodelitev posojil pod ugodnejšemi
pogoji
za razvoj malega gospodarstva in
turizma
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Razpis je objavljen na podlagi Pravilnika
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje
malega gospodarstva in turizma v Občini
Šentilj.
1. Namen razpisa
Za posojilo pod ugodnejšimi pogoji lahko zaprosijo samostojni podjetniki, mala podjetja v zasebni ali mešani lasti do 50 zaposlenih delavcev, ki že poslujejo ali na novo
začenjajo dejavnost in kmetje, ki opravljajo
ali bodo opravljali dopolnilno dejavnost na
kmetijah.
Posojila se bodo dodeljevala za naslednje namene:
– nakup, gradnja ali preureditev poslovnih prostorov,
– nakup nove ali generalno obnovljene
opreme,
– za trajna obratna sredstva za zagon
proizvodnje (dejavnosti).
Izbor za dodeljevanje posojil bo obravnavan na podlagi zahtevane dokumentacije.
Višina dodeljenih kreditov bo znašala najmanj 1 mio SIT do praviloma največ 5 mio
SIT.
2. Razpisani znesek
Višina razpisanih sredstev znaša
56,000.000 SIT.
3. Pogoji razpisa
– posojila se bodo dodeljevala samostojnim podjetnikom in pravnim osebam, ki imajo sedež dejavnosti v Občini Šentilj in bodo
svojo dejavnost opravljali na območju Občine Šentilj še najmanj pet let po pridobitvi
sredstev iz tega razpisa,
– posojila se bodo dodeljevala za investicije, ki so locirane v Občini Šentilj,
– posojila se bodo dodeljevala na podlagi zahtevane dokumentacije,
– upravičenci prejmejo posojilo največ
do višine kreditne sposobnosti,
– prosilec mora zagotoviti vsaj 30% lastnih sredstev,
– obrestna mera: T + 0%. Če se spremeni način obračuna obresti (odprava temeljne obrestne mere), se banka, občina in
posojilojemalec dogovorijo za drugačno višino obresti,
– doba odplačevanja: do pet let,
– moratorij: do 6 – 12 mesecev,
– obroki se odplačujejo mesečno, tromesečno ali polletno,
– zavarovanje: z eno od veljavnih oblik
zavarovanja (zastava nepremičnin, plačilo
zavarovalne premije za samostojne podjetnike, zastavo vrednostnih papirjev, poroštvi
ali drugimi ustreznimi oblikami).
S kreditojemalci bo sklenjena posebna
kreditna pogodba.
Prednost pri dodelitvi kredita bodo
imeli:
– programi usklajeni z občinsko razvojno politiko,
– razvojno perspektivni podjetniški programi,
– programi, ki odpirajo nova delovna mesta in nakazujejo dolgoročni trend rasti,
– odobreni programi samozaposlitve od
RZZ,
– programi, ki neposredno ali posredno
vplivajo na ohranjanje poseljenosti na območju Občine Šentilj,
– marketinško zanimivi proizvodi in programi,

– programi, ki so energetsko varčni in
okolje varstveno naravnani.
4. Rok za vročitev zahtevkov
Zahtevki za pridobitev sredstev se vložijo v 30 dneh po objavi razpisa.
Če se sredstva v roku ne izkoristijo, se
razpis podaljša do porabe kreditnega potenciala.
Prijavne obrazce in vloge je možno dobiti in oddati na Novi KBM, d.d.
– za gospodarske družbe: Sektor naložb
in sredstev, Ulica Vita Kraigherja 4, tel.
229-24-02 ali 229-24-16,
– za samostojne podjetnike: Oddelek za
poslovanje z gospodarskimi družbami in malim gospodarstvom tel. 238-01-69 ali
238-01-58.
Občina Šentilj
Št. 321-1/2003
Ob-98240
Na podlagi 10. člena Pravilnika o financiranju kmetijstva v Občini Litija (Ur. l. RS,
št. 40/02 in 92/02), Občina Litija izdaja
naslednji
javni poziv
za sofinanciranje stroškov organizacije
zbiranja mleka v letu 2003
1. Razpisana sredstva – znesek javnega
poziva
V proračunu Občine Litija za leto 2003
so v okviru postavke “Subvencioniranje prevoza mleka“, zagotovljena sredstva za sofinanciranje stroškov organizacije zbiranja
mleka, v višini 4,000.000 SIT.
2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je sofinanciranje stroškov organizacije zbiranja mleka iz
območja občine Litija.
Upravičenci do subvencije so kmetje iz
območja občine Litija, ki se ukvarjajo s proizvodnjo mleka.
Občina Litija sklene, na podlagi objavljenega javnega poziva, z izbranim ponudnikom za prevoz mleka za posamezno območje, pogodbo za subvencioniranje prevoza mleka. Upravičenci so v skladu s Pravilnikom o financiranju kmetijstva v občini
Litija, upravičeni do subvencije za obdobje
od januarja 2003 do porabe sredstev.
Višina subvencije se določi v pogodbi
glede na razpoložljiva proračunska sredstva
v absolutnem znesku 1,5 SIT/ liter prevoženega mleka.
3. Pogoj za pridobitev sredstev
Na javni poziv se v imenu upravičencev
prijavi organizator prevoza mleka. Upravičenci – kmetje morajo izpolnjevati naslednji
pogoj:
– stalno bivališče na območju občine
Litija.
4. Potrebna dokumentacija
Organizator prevoza mleka v imenu upravičencev vloži vlogo za pridobitev subvencije. V vlogi organizator prevoza mleka navede ime, priimek in naslov upravičencev z
navedbo območij (kraji), kjer bo opravljal
prevoze mleka in jih razvažal v skupno zbiralnico. Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
– izjava organizatorja prevoza mleka, da
odkupa mleka na navedenem območju ne
organizirajo mlekarne,
– število kilometrov, ki jih bo prevoznik
za upravičence dnevno opravil,
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– količina dnevno prevoženega mleka,
– obračun mesečno že nastalih stroškov
prevoza mleka od januarja do julija 2003
ter predračun stroškov prevoza mleka od
julija do decembra 2003, z navedbo vsakega stroška posebej (prevoz, delo…).
5. Način obravnave vlog
Prispele vloge bo obravnaval pristojni oddelek ob pridobitvi mnenja odbora za kmetijstvo in gozdarstvo. Z izbranim ponudnikom
prevoza mleka za posamezno področje bo
Občina Litija sklenila pogodbo za subvencioniranje predmeta tega javnega poziva.
Pristojni oddelek ima od posameznega
organizatorja prevoza mleka pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje
upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev posameznih proračunskih sredstev.
Nejasne in nepopolne vloge se ne bodo
obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.
Organizatorji prevoza mleka, katere pristojni oddelek ne bo izbral za prevoz mleka, bodo o tem pisno obveščeni v roku 60
dni po izteku pozivnega roka.
6. Način in rok za dostavo vlog
Rok za dostavo vlog je do 30. 7. 2003.
Organizatorji prevoza mleka lahko vloge oddajo v tajništvu Občine Litija, soba 44 (II. nadstropje) ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom
pošiljatelja in označbo “Javni poziv sofinanciranje stroškov organizacije zbiranja mleka“ na
naslov: Občina Litija, Jerebova 14, Litija.
Vloge, ki ne bodo dostavljene na način
in v roku iz 6. točke tega poziva, se ne
bodo obravnavale in se bodo s sklepom
zavrgle.
Občina Litija
Št. 465-09-0006/2003-970

Ob-98201

Javno zbiranje ponudb
(ponovno)
V skladu z Zakonom o spodbujanju regionalnega razvoja, Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju in Zakonom
o varstvu okolja občina Slovenske Konjice
pristopa k strategiji razvoja. K sodelovanju
vabi vse zainteresirane, da oddajo ponudbo
za izdelavo Strategije razvoja Občine Slovenske Konjice – lokalne agende 2020.
Kriteriji za izbor so naslednji: reference,
kvaliteta, ugodna cena in plačilni pogoji. V
primeru enakovrednih ponudb bodo kot kriterij prevladale reference.
Ponudbe naj vsebujejo izdelavo analize
stanja, predloga rešitve in akcijskega načrta. Ponudniki naj izdelajo ponudbo za aktivnosti naštete v metodologiji, objavljeni na
internetni strani www.slovenskekonjice.si.
Ponudnik se v ponudbi zavezuje, da bo
pri pripravi strategije razvoja zagotovil udeležbo vseh zainteresiranih skupin ter jih
vključil v pripravo projekta.
Ponudbo oddajte do 8. 8. 2003 v zaprti
kuverti, naslovljeno na Občino Slov. Konjice, Stari trg 29, 3210 Slov.Konjice s pripisom “ Strategija razvoja Občine Slovenske
Konjice – Lokalna agenda 2020.“
Za vse dodatne informacije pri izdelavi
ponudbe se lahko obrnite na: Igorja Frim,
tel. 757-33-69 ali Ireno Švab Kavčič, tel.
57-33-64.

Št.

Občina Slovenske Konjice si tudi pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.
Občina Slovenske Konjice
Ob-98292
Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03) in 5. člena Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in
menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01)
javni razpis
z javnim zbiranjem ponudb
za prodajo občinskega stvarnega premoženja v skladu s Programom prodaje
občinskega stvarnega premoženja za leto
2002/2003, ki ga je sprejel Občinski svet
na 21. redni seji dne 29. 11. 2001 in v
skladu s Spremembami in dopolnitvami
programa prodaje občinskega stvarnega
premoženja za leto 2002/2003, ki jih je
sprejel Občinski svet na 5. redni seji dne
10. 4. 2003.
I. Predmet prodaje:
1. Poslovni prostori (trgovina in bife) v
pritličju poslovno-stanovanjskega objekta
Stogovci 23 v velikosti 107,33 m2 s pripadajočim deležem gradbene parcele (funkcionalno zemljišče), parc. št. 335/12, k.o.
Drobtinci,
za
izhodiščno
ceno
7,599.365,05 SIT.
2. Stanovanje v I. etaži poslovno-stanovanjskega objekta Stogovci 23 v velikosti
46,90 m2 s pripadajočim deležem gradbene parcele (funkcionalno zemljišče), parc.
št. 335/12, k.o. Drobtinci, za izhodiščno
ceno 3,165.738,15 SIT.
3. Stanovanje v I. etaži poslovno-stanovanjskega objekta Stogovci 23 v velikosti
53,05 m2 s pripadajočim deležem gradbene parcele (funkcionalno zemljišče), parc.
št. 335/12, k.o. Drobtinci, za izhodiščno
ceno 3,616.293,50 SIT.
4. Večstanovanjski objekt Apače 122 v
Apačah (stara šola) v izmeri 1.092 m2 s
pripadajočim stavbnim zemljiščem v skupni površini 814 m2, parc. št. 53/3, 53/2
in 846/17, vse k.o. Apače, komunalno
opremljeno,
za
izhodiščno
ceno
18,371.180,30 SIT.
5. Nezazidano stavbno zemljišče v Lutvercih (pri Goričkem) v izmeri 6.160 m2,
parc. št. 1/2, 207 in 209/2, vse k.o. Lutverci, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 3,255.143,30 SIT.
6. Večstanovanjski objekt Apaška 11 v
Gornji Radgoni (Cecinijeva graščina) v izmeri 300 m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem v skupni površini 2.229 m2, parc. št.
458/2 in 458/1, obe k.o. Hercegovščak,
komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 18,274.235,90 SIT.
7. Poslovnostanovanjski objekt Jurkovičeva 21, 23 v Gornji Radgoni v izmeri 223
2
m s pripadajočim stavbnim zemljiščem v
skupni površini 293 m2, del parc. št. 82/1
in 82/5, obe k.o. Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
15,231.085,25 SIT.
8. Poslovnostanovanjski objekt Jurkovičeva 25 v Gornji Radgoni v izmeri 223 m2
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s pripadajočim stavbnim zemljiščem v skupni površini 293 m2, del parc. št. 82/1 in
82/5, obe k.o. Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
15,231.085,25 SIT.
9. Poslovna stavba Cankarjeva 5 v Gornji Radgoni (stari vrtec) v izmeri 339 m2 s
pripadajočim stavbnim zemljiščem v skupni
površini 3.606 m2, parc. št. 27/9 in 21,
obe k.o. Police, komunalno opremljeno, za
izhodiščno ceno 23,926.427 SIT.
10. Zemljišče na Mariborski cesti v Gornji Radgoni (pri Mullerju) v izmeri 806 m2,
parc. št. 972/1, k.o. Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
3,491.431,90 SIT. Zaradi vložene tožbe
AMD Gornja Radgona v zadevi lastninjenja
Športno rekreacijskega centra Trate je na
parc. št. 972/1, ki je v istem vložku to je št.
443, k.o. Gornja Radgona v katerem so
tudi parcele športnega centra, vknjižena
plomba. Izvedba kupoprodajne pogodbe bo
možna šele po izbrisu plombe s strani Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni.
11. Zemljišče s stanovanjsko stavbo in
gospodarskim poslopjem v Ivanjševskem vrhu v skupni izmeri 4.971 m2, parc. št.
1078/1, 1078/2 in 1078/3, vse k.o. Ivanjševci, komunalno neopremljeno, za izhodiščno ceno 2,302.539 SIT. Urejenega dovoza in dostopa do navedenih zemljišč ni,
obstaja pa možnost izvedbe priključka na
gozdno pot, ki je utrjena.
12. Zemljišče v Lutvercih (pri Teršeku) v
izmeri 827 m2, parc. št. 38, k.o. Lutverci,
komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 1,591.490,65 SIT. Zemljišče bo na razpolago izbranemu kupcu po 31. 1. 2004,
ker je do tega datuma oddano v najem.
Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje pa
komunalnega prispevka, stroškov izvedbe
in navezave komunalnih naprav in ostale infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in telefonsko omrežje ter izdelave lokacijsko-tehnične dokumentacije.
II. Pogoji razpisa:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične in pravne osebe pod naslednjimi
pogoji:
– da v ponudbi navedejo nepremičnino
z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno
ceno,
– da predložijo potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
– da plačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene na Podračun pri UJP št.
01229-0100012643, sklic na št. 720000,
– izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
izbire skleniti pogodbo in plačati kupnino v
8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem
znesku.
2. Če se bo za posamezno nepremičnino prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo imel prednost
tisti, ki za nepremičnino ponudi višjo ceno
od izhodiščne.
3. Ponudniki morajo poslati ali oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje
do 1. 9. 2003 na naslov: Občina Gornja
Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja
Radgona, z oznako: “Javni razpis – Ponudba za odkup – Ne odpiraj“.
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4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe,
– potrdilo o plačilu varščine.
Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti vrnjena v 8 dneh po izbiri.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine v
navedenem roku, se domneva, da je odstopil
od nakupa, plačana varščina se mu ne vrne in
zapade v korist Občine Gornja Radgona.
5. Davek na promet nepremičnin, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe
pogodbe v zemljiški knjigi nosi kupec.
6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob
12. uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele
na naslov Občine Gornja Radgona. Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči
predstavniki ponudnikov predložiti pismena
pooblastila za zastopanje ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb.
8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu “videno-kupljeno“. Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo ponudniki na tel.
02/561-16-71, kontaktna oseba Andrej Subašič in Marija Kaučič. Ogled je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Gornja Radgona
Št. 46501-3/2003
Ob-98334
Občina Rogatec, Ceste 11, Rogatec na
podlagi sklepa Občinskega sveta Občine
Rogatec objavlja ponovno
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje:
a) poslovni prostori s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, zgrajeni do III. gradbene faze v spodnji etaži zdravstvenega doma v Rogatcu v izmeri 359,67 m2, ki se
nahajajo ob glavni cesti Celje – Zagreb v
neposredni bližini mejnih prehodov Rogatec in Dobovec,
b) cena poslovnih prostorov s funkcionalnim zemljiščem znaša 12,600.000 SIT.
2. Pogoji prodaje z zbiranjem pisnih ponudb:
a) pisno ponudbo lahko pošljejo vse
pravne in fizične osebe, ki morajo ponudbi
priložiti:
– pravne osebe: sklep o registraciji v RS
ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe,
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
RS;
b) v ponudbi je potrebno navesti dejavnost, ki se bo opravljala v prostorih, ki so
predmet prodaje;
c) prednost pri prodaji bo imel ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno, pri čemer prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe z najugodnejšim oziroma katerimkoli ponudnikom;
d) poslovne prostore bomo prodali po
sistemu “videno-kupljeno“, poznejših reklamacij ne bomo upoštevali.
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3. Pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo s priporočeno pošto ali dostavijo osebno v zaprti ovojnici najkasneje do 7. 8.
2003 do 12. ure na naslov: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, z oznako
“Ponudba za odkup – ne odpiraj!“. 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.
Varščino bo ponudniku, ki bo na razpisu
uspel, všteta v kupnino.
4. Ponudbe bomo komisijsko odpirali v
petek, dne 8. 8. 2003 ob 14. uri v sejni
sobi Občine Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec.
5. Sklenitev pogodbe: kupec mora skleniti pogodbo v 8 dneh po prejemu obvestila
o izbiri. Celotno kupnino mora kupec plačati
v 8 dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer se
znesek vplačane varščine všteje v kupnino,
če kupec v tem roku ne plača kupnine, pripada varščina prodajalcu. V tem primeru lah-

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 205-7/2002-210
Ob-98051
Upravna enota Pesnica izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) v upravni zadevi
ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Pie Mlinarič, sedaj neznanega prebivališča, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Pii Mlinarič, roj. 9. 3. 1971, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Selnica ob Muri 57, sedaj neznanega prebivališča, se postavi za začasno zastopnico Mileno Jalen, delavko Upravne enote Pesnica.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku izdaje odločbe o ugotovitvi stalnega prebivališča le toliko časa, dokler so podani razlogi za to.
3. Stroški tega postopka niso zaznamovani.
Št. 205-25/2002-210
Ob-98052
Upravna enota Pesnica izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) v upravni zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Ivana Paniča, sedaj neznanega
prebivališča, po uradni dolžnosti, naslednji
sklep:
1. Ivanu Paniču, roj. 26. 8. 1945, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu
Podigrac 22, sedaj neznanega prebivališča,

ko prodajalec razdre pogodbo brez dodatnega opomina. Prenos prodane nepremičnine ni možen pred plačilom celotne kupnine.
6. Davek na promet nepremičnin, stroške prepisa in zemljiškoknjižno izvedbo plača kupec sam.
7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru s predstavnikom
prodajalca (Pavel Strajn, tel. 03/812-10-00,
03/812-10-16).
Občina Rogatec
Ob-98379
Občina Mislinja objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanih stavbnih
zemljišč v poslovnem središču Lopan
Rok za oddajo ponudbe na sedež Občine Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, je do 11. 8. 2003 do 12. ure.
Celotno besedilo razpisa je objavljeno
na oglasni deski Občine Mislinja, Šolska
34, 2382 Mislinja. Dodatne informacije dobite na tel. 02/88-56-081, vsak delovni dan
od 7. do 13. ure.
Občina Mislinja

se postavi za začasno zastopnico Mileno
Jalen, delavko Upravne enote Pesnica.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku izdaje odločbe o ugotovitvi stalnega prebivališča le toliko časa, dokler so podani razlogi za to.
3. Stroški tega postopka niso zaznamovani.
Št. 121
Ob-98110
Republika Slovenija, Upravna enota
Trebnje, izdaja po pooblastilu načelnika št.
121-11/97-12 z dne 10. 7. 2002 na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02), v upravni zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča za Pavla Kutnarja, sedaj neznanega bivališča, naslednji sklep:
1. V postopku ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča za Pavla Kutnarja, roj.
16. 1. 1955 v kraju Potok pri Muljavi, UE
Grosuplje, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Brinje št. 5, UE Trebnje,
se Pavlu Kutnarju postavi za začasno zastopnico Vido Barle, delavko Upravne enote
Trebnje.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 1
Ob-98112
Zavod za gozdove Slovenije, Območna
enota Slovenj Gradec, KE Črna izdaja na
podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zadevi izdaje odločbe o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih Potočnik Anice, stanujoča na Pristavi
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42, Črna na Koroškem, Mirku Mohor, stanujoč na Leški cesti 3a v Mežici, Milena
Sattmann, stanujoča J.F.Perkonig-Strasse
12 v Borovljah, Avstrija ter Greoblacher
Janko Borut iz Avstrije po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
I. Anica Potočnik, stanujoča na Pristavi
42, Črna na Koroškem, se postavi za začasno zastopnico Greoblacher Janko Boruta iz Avstrije (naslov neznan). Zastopala
ga bo v postopku izdaje odločbe o izvedbi
sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih
del v gozdovih GE Črna – Smrekovec, odsek 08026, k.o. Koprivna, parcela št.
304/1.
II. Postavljena oseba mora sprijeti zastopanje. Začasni zastopnik sodeluje samo v
postopku za katerega je postavljen in le dokler ne nastopi stranka ali pooblaščenec.
III. V tem postopku niso nastali posebni
stroški.
Št. 209-178/00-0604052
Ob-98188
Upravna enota Ptuj, Oddelek za upravne notranje zadeve, izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila
načelnika št. 032-4/01-01 z dne 11. 4.
2001 v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Drevenšek Igorja, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja naslednji
sklep:
1. Za začasno zastopnico stranki Drevenšek Igorju, rojenemu 3. 4. 1963, s prijavljenim stalnim prebivališčem Ptuj, Erjavčeva pot 2, se postavi Marta Korže, delavka Upravne enote Ptuj.
2. Začasna zastopnica bo zatopala stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-08-21102-421/2001-21Ob-98216

Upravna enota Ljubljana na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Antanasijević
Veliborja, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep
1. Za začasnega zastopnika stranki
Antanasijević Veliborju, roj. 5. 4. 1948,
s prijavljenim stalnim prebivališčem v
Ljubljani, Brodarjev trg 13, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-33/03
Ob-98248
Republika Slovenija, Upravna enota Litija na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02) v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča za Balagić Almira, se-

Št.

daj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Balagić Almiru, roj. 9. 3. 1972, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu: Vovše 2, Vače, se postavi Marija Ljubi, delavka
Upravne enote Litija.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-34/03
Ob-98248
Republika Slovenija, Upravna enota Litija na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča za Balagić Hasnijo, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Balagić Hasniji, roj. 15. 5. 1972, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu: Vovše 2, Vače, se postavi Marija Ljubi, delavka
Upravne enote Litija.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-6/2003-4
Ob-97618
Temeljni akt - Pravila Sindikata vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Arhitekturnega muzeja Ljubljana,
Pot na Fužine 2, Ljubljana, se z dnem
30. 5. 2003 hrani pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1,
Ljubljana in je vpisan v evidenci statutov pod
zaporedno številko 130.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-20/03-8
Ob-98176
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 9. 7. 2003 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 56/99; v nadaljevanj ZPOmK)
odločil, da je koncentracija družb Modra
linija holding, finančna družba, d.d., Pristaniška 12, 6000 Koper (v nadaljevanju: Modra linija holding), in Trgoavto-Trgovina, Pristaniška 43a, 6000 Koper (v
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nadaljevanju: Trgoavto-Trgovina), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo
51% delnic družbe Trgoavto-Trgovina s strani družbe Modra linija holding, na podlagi
Pogodbe o kupoprodaje delnic, sklenjene
med družbo Modra linija holding in družbo
PS Mercator. Modra linija holding je pridobila neposreden nadzor nad družbo Trgoavto-Trgovina.
Dejavnosti udeleženk koncentracije in z
njimi povezanih družb se ne prekrivajo, zato
na trgih, kjer delujejo, ne bo prišlo do sprememb tržnih deležev. Na podlagi podatkov
iz priglasitve in drugih dostopnih informacij
Urad ugotavlja, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Koncentracija ne bo ustvarjala oziroma krepila prevladujočega položaja, ki bi hkrati pomenil zmanjšanje ali onemogočanje učinkovite konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-30/03-4
Ob-98353
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 10. 7.
2003 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, v kateri je skladno z drugim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 56/99; ZPOmK) odločil, da koncentracija družb Salonit Anhovo, gradbeni materiali, d.d., Vojkova 1, Deskle (v
nadaljevanju: Salonit Anhovo), in Gorica, splošno gradbeno podjetje, d.d., Erjavčeva 19, Nova Gorica (v nadaljevanju: SGP Gorica), ni podrejena določbam
ZPOmK.
Salonit Anhovo je z nakupom delnic pridobil 26,16% lastniški delež v družbi SGP
Gorica, s čimer pa ni pridobil možnosti izvajanja nadzora nad družbo SGP Gorica.
Ob upoštevanju razpoložljivih podatkov
in Uradu znanih dejstev je Urad ugotovil,
da priglašena transakcija ne predstavlja
koncentracije v smislu 11. člena ZPOmK
in zato ni podrejena določbam ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Ob-98343
V skladu s tretjim odstavkom 74. člena
Zakona o telekomunikacijah ter na podlagi
devetega odstavka 4. člena splošnih pogojev za uporabo storitev omrežja mobilne telefonije GSM 1800 podjetje Western Wireless International, d.o.o., Brnčičeva ulica
49, 1231 Ljubljana Črnuče, objavlja naslednje cene storitev:
Strošek uporabe storitev Vega sport, Vega astro, Vega pop in Kamasutra preko Vega menija znaša 50 SIT na zahtevo.
Cene so v SIT in vključujejo 20% DDV.
Western Wireless
International d.o.o.

nove cene storitev
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Pošiljanje
606VSRURćLO

Redna tarifa za podatkovne zveze na številki 181818 velja od poQHGHOMNDGRSHWNDYćDVXRGKGRKQLņMDWDULIDSDRGSRQHdeljka do petka od 21h do 07h ter ob sobotah, nedeljah in praznikih ves dan.

=DQDURćQLNHNLLPDMRYHćNRWQDURćQLÆNLKUD]PHULM

3

Študentski paket lahko sklepajo le osebe, ki potrjujejo status študenta ali polnoletnega dijaka, Penzion paket pa osebe, ki potrjujejo status upokojenca.

=DQDURćQLNHSDNHWRY032NLLPDMRVNOHQMHQLKDOLYHćQDURćQiških razmerij.

Vse navedene cene pogovorov in ostalih zvez so v SIT na minuto LQYNOMXćXMHMR''9=DREUDćXQSRJRYRURYLQRVWDOLK]YH]YHOMDVHNXQGQLLQWHUYDO9VHRVWDOHFHQHVRY6,7LQYNOMXćXMHMR'DV.

8

7

6
5HGQLQDURćQLNLVLVWHPD0RELWHO*60 QHJOHGHQDWRDOLRPUHņMHXSRUDEOMDMRNRWSUDYQDDOLIL]LćQDRVHED LPDMRPRņQRVWGDYVYRMHPLPHQXVDPRNRWIL]LćQDRVHED NLQLGDYćQL]DYH]DQHF VNOHSDMRGRGDWQDQDURćQLÆNDUD]PHUMD]DQDMYHć
GUXņLQVNHćODQH

5
3DNHW]DJOXKHODKNRVNOHSDMRVDPRćODQLGUXÆWHYJOXKLKLQQDJlušnih na osnovi seznama, katerega nam posreduje društvo gluhih in naglušnih. Gluhi in naglušni lahko sklenejo dodatno razmerjH]DVOLÆRćHJDGUXņLQVNHJDćODQDãY3DNHWX]DJOXKH
vendar mora biti ta oseba na seznamu, ki ga potrdi društvo.

1DURćQLÆNRUD]PHUMHY626SDNHWXLQ626SDNHWXSOXVODKNRQDRVQRYLVH]QDPDGUXÆWHYVNOHQHMRNRWIL]LćQHRVHEHUHJLVWULUDQLćODQLJDVLOVNLKGUXÆWHYYNOMXćHQLKY*DVLOVNR]YH]R6ORYHQLMHćODQL*RUVNRUHÆHYDOQHVOXņEHYNOMXćHQLY3=6ćODQL
MDPDUVNLKGUXÆWHYYNOMXćHQLKY5HÆHYDOQRVOXņER56YRGQLNLUHÆHYDOQLKSVRYYNOMXćHQLY.LQRORÆNR]YH]R6ORYHQLMHUHÆHYDOFLL]YRGHLQQDYRGLNLVRćODQL63=

4

9ÆWXGHQWVNHPSDNHWXVHYVLSRVODQL606LQDG606RYREUDćXnavajo po: 10 SIT/SMS.

2

* Pri paketu Vesna je zgornja tarifa popoldanska, ki velja od KGRKRGSRQHGHOMNDGRSHWNDVSRGQMDWDULIDSDMHQLņMDki velja od 22h do 07h od ponedeljka do petka ter ob sobotah, nHGHOMDKLQSUD]QLNLKYHVGDQUD]HQYćDVXQRćQHWDULIH
Redna tarifa v paketu Vesna velja od 07h do 16h od ponedeljka do petka.

1
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Paket za gluhe 5
=DćDVQR*6015 1DMHP

Poslovni VU paket 3
SOS paket 4
SOS paket plus 4
Podatkovni paket - cenik za pogovore
3RGDWNRYQLSDNHWFHQLN]DSUHQRVSRGDWNRYLQIDNVVSRURćLO

'UXņLQVNLERQXV 3RVORYQHJD9HVQDLQSDNHWD3URVWLćDV 
Penzion paket 7
Študentski paket 7
MPO-V 8
MPO- M 8
Osnovni paket

2.844

Vesna paket 1
6

2.844
2.844

3ULNOMXćQD
taksa

Poslovni paket
3URVWLćDVSDNHW
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/LEDQRQ6LULMD.XYDMW6DXGVND$UDELMD$UDE5HS-HPHQ2PDQ-HPHQ=GUXņHQL$UDEVNL
(PLUDWL,]UDHO%DKUDLQ,UDQ*UX]LMD

9VHQDYHGHQHFHQHVRY6,7PLQXWRLQYNOMXćXMHMR''9=DREUDćXQSRJRYRURYLQRVWDOLK]YH]YHOMDVHNXQGQLLQWHUYDO

&HQHSRJRYRURYLQRVWDOLK]YH]YPHGQDURGQHPSURPHWXVRHQDNH]DYVHQDURćQLÆNHSDNHWH

WHUREQHGHOMDKLQSUD]QLNLKYHVGDQ

='$='$$OMDVND='$+DYDML.DQDGD$OņLULMD7XQL]LMD5HXQLRQ)HUVNLRWRNL*LEUDOWDU
&LSHU(VWRQLMD6W3LHUUHLQ0LTXHORQ*XDGHORXSH)UDQFRVND*YDMDQD0DUWLQLTXH
$YVWUDOLMD5XVLMD%DKDPL

2EPRćMH
*UćLMD1L]R]HPVND%HOJLMD)UDQFLMDÃSDQLMD3RUWXJDOVND/XNVHPEXUJ,UVND$OEDQLMD
0DOWD)LQVND%ROJDULMD/LWYD/DWYLMD%HORUXVLMD$QGRUD0RQDNR8NUDMLQD6UELMDLQĆUQD
JRUD%RVQDLQ+HUFHJRYLQD0DNHGRQLMD5RPXQLMDĆHÆND6ORYDÆND9HOLND%ULWDQLMDLQ6
,UVND1RUYHÆND3ROMVND1HPćLMD7XUćLMD
2EPRćMH

0DGņDUVND6DQ0DULQR+UYDÆND,WDOLMD9DWLNDQÃYLFD/LHFKWHQVWHLQ$YVWULMD'DQVND
ÃYHGVND

2EPRćMH

6H]QDPGUņDYSRREPRćMLK SULORJDPHGQDURGQHPXFHQLNX 

5HGQDWDULIDYHOMDRGGRRGSRQHGHOMNDGRVRERWH1LņMDWDULIDYHOMDRGGRRGSRQHGHOMNDGRVRERWH








1LņMD





2EPRćMH

5('1,*601$52Ć1,Ã.,3$.(7,&(1,.32*292529,1267$/,+=9(=90('1$52'1(03520(78
&HQLNSRJRYRURYLQRVWDOLK]YH]YPHGQDURGQHPSURPHWX
5HGQD
2EPRćMH

2EPRćMH

2EPRćMH
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3RSXVWQDSRJRYRUH




3RSXVWQDPHVHćQRQDURćQLQR





1DYHGHQHYUHGQRVWLSRSXVWDQHYNOMXćXMHMR''9

1DURćQLNLÃWXGHQWVNHJD3HQ]LRQLQ3RGDWNRYQHJDSDNHWDQHPRUHMRELWLQRVLOFLGUXņLQVNHJDERQXVD

3RSXVW]DQRVLOFHGUXņLQVNLKERQXVRYVHL]NOMXćXMHVSRGMHWQLÆNLPERQXVRP

3RSXVWQDPHVHćQRQDURćQLQR
6,7
6,7
6,7
6,7





3RSXVW]DNOLFHQDL]EUDQRÆWHYLONRYVWDFLRQDUQHP
RPUHņMX
3RSXVW]DNOLFHL]L]EUDQHÆWHYLONHVWDFLRQDUQHJD
RPUHņMDQD*60ÆWHYLONR

8*2'12679(=$9$*60,11071$52Ć1,Ã.,+5$=0(5,2EVNOHQLWYLQDURćQLÆNLKUD]PHULMYREHKRPUHņMLK0RELWHO *60LQ107
VH]DUDćXQDYDOHSRORYLćQDYLÆLQDPHVHćQHQDURćQLQHL]EUDQHJDSDNHWD
9H]DYD*60107MHPRņQDYQDVOHGQMLKQDURćQLÆNLKSDNHWLK3RVORYQL
3RVORYQL989HVQD3URVWLćDV0329LQ0320SDNHW

QDURćQLNRYHJD032QLPRņHQ

7HOHNRPRYHSRVHEQHLQNRPHUFLDOQHÆWHYLONHDOLQDNDWHURNROLÆWHYLONR]QRWUDM

ÆWHYLONH0RELWHORYHJODVRYQHLQIRSRVWDMH0RELWHORYHSRVHEQHÆWHYLONH

9NORSXJRGQRVWL=YH]DDOL6ORYHQVNDQDYH]DQDÆWHYLONH

=YH]DLQ6ORYHQVNDQDYH]DVHPHGVHERML]NOMXćXMHWD

323867

6/29(16.$1$9(=$



323867

3RSXVW]DNOLFHQDL]EUDQRÆWHYLONRY0RELWHORYHP
RPUHņMX LQ

3RSXVW]DNOLFHQDL]EUDQRÆWHYLONRY0RELWHORYHP
RPUHņMX LQ

8*2'1267=9(=$$/,6/29(16.$1$9(=$
=9(=$
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323867=$126,/&('58Ņ,16.,+%218629
ÃWHYLORGUXņLQVNLKERQXVRY





3RVORYQL98SDNHW

3RGMHWQLÆNLERQXVYHOMD]DRED032SDNHWD9HVQDSDNHW3URVWLćDVSDNHW3RGDWNRYQLSDNHW3DNHW]DJOXKHLQ]D

3RSXVWMHREUDćXQDQQDYVDNRSRVDPH]QRQDURćQLQRLQQHYHOMD]DQDURćQLQHQDGRGDWQHVWRULWYH

32386732'-(71,Ã.,%2186
ÃWHYLORQDURćQLÆNLKUD]PHULM



DOLYHć

9YUHGQRVWSRJRYRURYNLMHRVQRYD]DL]UDćXQSRSXVWDQDSRJRYRUHVHÆWHMHMRYVLSRJRYRULRSUDYOMHQLL]RPUHņMD0RELWHO*60EUH]
SRJRYRURY]QRWUDM032EUH]NOLFHYQD0RELWHORYHSRVHEQHÆWHYLONHWHUEUH]NOLFHYQD7HOHNRPRYHSRVHEQHLQNRPHUFLDOQHÆWHYLONH

3RSXVWQDSRJRYRUHYHOMD]DSRVDPH]QRQDURćQLÆNRUD]PHUMH]DYVHQDURćQLÆNHSDNHWHUD]HQ]DQDURćQLNHRVQRYQHJDSDNHWD

3238671$32*2925(
9UHGQRVWSRJRYRURYYREUDćXQVNHPREGREMX EUH]''9
6,7QDQDURćQLÆNRUD]PHUMH
6,7QDQDURćQLÆNRUD]PHUMH
6,7DOLYHćQDQDURćQLÆNRUD]PHUMH

5('1,*601$52Ć1,Ã.,3$.(7,323867,,18*2'1267,

*60&(1,.5('1,1$52Ć1,.,
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9VLSDNHWL UD]HQSRGDWNRYQLSDNHW


0%



3RGDWNRYQLSDNHW


0%



3RGDWNRYQLSDNHW


0%


9VDNLKQDGDOMQMLKN%

%UH]SODćQR

9VHQDYHGHQHFHQHVRY6,7LQYNOMXćXMHMR''9

=DćDVQR*6015 1DMHP LPDYSDNHWXYNOMXćHQVDPR0LQL*356RVWDOLK*356VWRULWHYVHYWHPSDNHWXQHGDQDURćLWL9SDNHWXWXGLQLYNOMXćHQDVWRULWHY006

2VQRYQLSDNHWQLPDYNOMXćHQLKVWRULWHY*356LQ006LQVHQDQMHWXGLQLPRņQRQDURćLWL

2SRPED

&HQLNVSRURćLO006
'RN%
3RÆLOMDQMH006

6SUHMHP006
%UH]SODćQR
3UHQRVSRGDWNRY]DSRÆLOMDQMH006VHREUDćXQDYDSRFHQLNX]DSUHQRVSRGDWNRY

Št.

2EUDćXQVNDHQRWD]DSDNHWQLSUHQRVSRGDWNRY*356MHN%

9NOMXćHQDNROLćLQDSRGDWNRYYHOMD]DNROLćLQRSUHQHVHQLKSRGDWNRYYRPUHņMX0RELWHO*60YRNYLUXHQHJDREUDćXQVNHJDREGREMD

3ULNOMXćQDWDNVDMHHQNUDWQL]QHVHNREYNORSX$31QHJOHGHQDÆWHYLORYNOMXćHQLK6,0NDUWLF9VDNLVWUDQNLGRGHOLPRQMHQODVWHQ$31NLPRUDELWLSUHNWDULIQHJDPRGHOD3RVORYQL*356DNWLYLUDQQDYVDM6,0NDUWLFDK

3RVORYQLã*356
3ULNOMXćQDWDNVD
0HVHćQDQDURćQLQD
9NOMXćHQDNROLćLQDSRGDWNRY
&HQDQDG0% 6,7N%
3ULNOMXćQDWDNVDREYNORSXSRVHEQHJD$31

006*356
3ULNOMXćQDWDNVD
0HVHćQDQDURćQLQD
&HQD]DSUHQRVN% 6,7N%

9VLSDNHWL




9VLSDNHWL





0LQL*356
3ULNOMXćQDWDNVD
0HVHćQDQDURćQLQD
&HQDGR0% 6,7N%
&HQDQDG0%
 6,7N%

XSRÆWHYDQMHSRSXVWYRNYLUXHQHJDREUDćXQVNHJDREGREMD

9VLSDNHWL UD]HQSRGDWNRYQLSDNHW


0%


0DNVL*356
3ULNOMXćQDWDNVD
0HVHćQDQDURćQLQD
9NOMXćHQDNROLćLQDSRGDWNRY
&HQDQDG0% 6,7N%

5('1,*601$52Ć1,Ã.,3$.(7,&(1,.*3563$.(71,35(12632'$7.29
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0HVHćQDQDURćQLQD$/6




2GNOHSDQMHDSDUDWRYL]SRVHEQLKSURGDMQLKDNFLM]DNDWHUHVHVNOHSDDQHNVNQDURćQLÆNHPXUD]PHUMXYćDVXYHOMDYQRVWLDQHNVD
6WURÆHNRSRPLQD QDYHGHQDFHQDMHY6,7EUH]''9

2VQRYQLSDNHWQHYNOMXćXMHQREHQLKGRGDWQLKVWRULWHYLQVHQDQMHWXGLQLPRņQRQDURćLWL

9VHQDYHGHQHFHQHYNOMXćXMHMR''9UD]HQćHQLQDYHGHQRGUXJDćH



2GNOHSDQMHDSDUDWRYL]SRVHEQLKSURGDMQLKDNFLM]DNDWHUHVHVNOHSDDQHNVNQDURćQLÆNHPXUD]PHUMXSRSUHWHNXDQHNVD



EUH]SODćQR




=DPHQMDYDNDUWLFH6,0 EORNLUDQDL]JXEOMHQDDOLXNUDGHQDQD]DKWHYRQDURćQLND

6SUHPHPEDWHOHIRQVNHÆWHYLONHQDQDURćQLNRYR]DKWHYR
0HVHćQLL]SLVRSUDYOMHQLKSRJRYRURY ]DGR]DGQMLKPHVHFHY
0HVHćQLL]SLVRSUDYOMHQLKSRJRYRURY ]D]DGQMLPHVHF
2GNOHSDQMHDSDUDWRYYNOMXćHQLKY0RELSDNHWHYVNODGXVSRJRMLSRVORYDQMDLQXSRUDEHVWRULWHY0REL



2VWDOHVWRULWYH YHOMD]DYVHQDURćQLÆNHSDNHWH 
3RQRYQLYNORS SR]DćDVQHPL]NORSXQDODVWQR]DKWHYRSRSODćLOX]DNDVQHOLKREYH]QRVWL
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*356QDURćQLQDLQXSRUDEDVHREUDćXQDYDWDSR*356FHQLNX








0HVHćQDQDURćQLQD$/6

'RGDWQHVWRULWYHNLVH]DUDćXQDYDMRY626SDNHWX
0HVHćQDQDURćQLQD)$;
3ULNOMXćQDWDNVD)$;
0HVHćQDQDURćQLQD+6&6'
0HVHćQDQDURćQLQD$/6
'RGDWQHVWRULWYHNLVH]DUDćXQDYDMRY3RGDWNRYQHPXSDNHWXLQY=DćDVQHP*6015 QDMHPQHPSDNHWX 
0HVHćQDQDURćQLQD+6&6'








0HVHćQDQDURćQLQDNRQIHUHQćQD]YH]D
0HVHćQDQDURćQLQD]DSRUH]DNOLFH %$,&%$2&%2,&%,&52%2,(;+
0HVHćQDQDURćQLQD)$;
3ULNOMXćQDWDNVD)$;
0HVHćQDQDURćQLQD+6&6'
0HVHćQDQDURćQLQD$/6
'RGDWQHVWRULWYHNLVH]DUDćXQDYDMRY0329SDNHWXLQ3RVORYQHPX98SDNHWX

'RGDWQHVWRULWYHNLVH]DUDćXQDYDMRY9HVQDGUXņLQVNHPERQXVX9HVQDSDNHWDSDNHWX3URVWLćDVGUXņLQVNHPERQXVXSDNHWD3URVWLćDV0320
SDNHWXLQ3DNHWX]DJOXKH




0HVHćQDQDURćQLQD+6&6'

5('1,*601$52Ć1,Ã.,3$.(7,&(1,.'2'$71,+,1267$/,+6725,7(9
'RGDWQHVWRULWYHNLVH]DUDćXQDYDMRY3RVORYQHPSDNHWXGUXņLQVNHPERQXVX3RVORYQHJDSDNHWDÃWXGHQWVNHPSDNHWX3HQ]LRQSDNHWXLQ626
SDNHWXSOXV

*60&(1,.5('1,1$52Ć1,.,
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9VHQDYHGHQHFHQHYNOMXćXMHMR''9

3RFHQLNX006SRÆLOMDQMH

5('1,*601$52Ć1,Ã.,3$.(7,&(1,.,1)250$&,-35(.63252Ć,/006
006,1)2
9VDNSRVODQL006
,QIRUPDFLMDQD]DKWHYR NUDWNDLQI
1DURćHQDLQIRUPDFLMD NUDWNDLQI
,QIRUPDFLMDQD]DKWHYR GROJDLQI
1DURćHQDLQIRUPDFLMD GROJDLQI

6,7
6,7
6,7
6,7

&(1$006

6,7

6,7

6,7

6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
&(1$606

6,7
&(1$606

6,7
EUH]SODćQR
6,7
EUH]SODćQR
&(1$606

6,7
6,7
&(1$606

&(1$606

/2.86ORNDFLMVNHVWRULWYH
9VDND]DKWHYDSRLQIRUPDFLML
9VDNDSRVUHGRYDQDLQIRUPDFLMD
96(%,16.,027,9,
9VDNSRVODQL606
6SUHMHWL606
6SUHMHWL606HURWLćQHWHPDWLNH
606(YURSVNLVORYDU
9VDNSRVODQL606
9VDNVSUHMHWLSUHYRG
9VDNVSUHMHWLQDPLJQDYRGLOD
0967231,&$
9VDNSUHMHWL6065H]HUYDFLMDDOL1DNXS]DYVDNRYVWRSQLFR
606021,725
9VDNSRVODQL606
9VDNDSUHMHWDLQIRUPDFLMDRSRUDEL
606,0(1,.
9VDNSRVODQL606
6SUHMHWL606
606*26729$1-(
9VDNSRVODQL606
6SUHMHWL606
6066RJODVQLN
9VDNSRVODQL606
9VDNVSUHMHWL606]DSRVUHGRYDQMHSROQHJDRJODVD
9VDNVSUHMHWL606]DSRVUHGRYDQMHLQIRUPDWLYQHJDRJODVD
9VDNVSUHMHWL606]DSRVUHGRYDQMHņHWRQD
606'21$&,-(81,&()
9VDNSRVODQL606
6SUHMHWL606GRQDFLMD
6,7

6,7
6,7
6,7
&(1$606

EUH]SODćQR
&(1$606

EUH]SODćQR
&(1$606

EUH]SODćQR
&(1$606

6,7
EUH]SODćQR
&(1$YVWRSQLFR
6,7
&(1$606

6,7
6,7
&(1$606

6,7
&(1$606

&(1$606

0RELWHOGG

Št.

&HQD606SRÆLOMDQMDRGYLVQDMHRGQDURćQLÆNHJDSDNHWD

6SUHMHWL606]D.ULņFLNURņFL FHQDVHMR]QRWUDMVHMHVHODKNRSUHMPHYHć606RY
6SUHMHWL606]D$ONRWHVW FHQDVHMR]QRWUDMVHMHVHODKNRSUHMPHYHć606RY
9VDNVSUHMHWL606]D/RWRQDSRYHGQLN
9VDNVSUHMHWL606]DÃDOR
9VDNVSUHMHWL606]D9LVOLFH
9VDNVSUHMHWL606]D(JUDILW
9VDNVSUHMHWL606]D0RELOQRNOHSHWDOQLFR
0%$1Ć1,Ã792
9VDNSRVODQL606]DLQIRUPDWLYQHVWRULWYH
9VDNGRKRGQL606]DLQIRUPDWLYQHVWRULWYH
9VDNSRVODQL606]DWUDQVDNFLMVNHVWRULWYH
9VDNGRKRGQL606]DWUDQVDNFLMVNHVWRULWYH
9VDNSRVODQL606]DQDURćLORXNLQLWHYDODUPD]DRVHEQLOLPLW
9VDNGRKRGQL606]DQDURćLORXNLQLWHYDODUPD]DRVHEQLOLPLW

5('1,*601$52Ć1,Ã.,3$.(7,&(1,.,1)250$&,-35(.63252Ć,/606
606,1)2LQIRUPDFLMHQD]DKWHYR
9VDND]DKWHYDSRLQIRUPDFLML
9VDNDSRVUHGRYDQDLQIRUPDFLMD
9VDNDSRVUHGRYDQDLQIRUPDFLMDRVQHņQLKUD]PHUDKLQ/DVWPLQXWHLQIRUPDFLMD
606,1)2QDURćHQHLQIRUPDFLMH
9VDNDVSUHPHPEDQDVWDYLWYHSUHN*60WHOHIRQD
9VDNDQDURćHQDSRVUHGRYDQDLQIRUPDFLMD
9VDNDQDURćHQDSRVUHGRYDQDYUHPHQVNDLQIRUPDFLMD
9VDNDQDURćHQDSRVUHGRYDQDLQIRUPDFLMD/DVWPLQXWHLQ3HORG
9VDNDVSUHPHPEDQDVWDYLWHYSUHNVSOHWQLKVWUDQL
*/$6291,606
9VDNSRVODQL606
9VDNVSUHMHWL606 SRVUHGRYDQMHYNDWHURNROLVORYHQVNRRPUHņMH
606=$%$9$
9VDNSRVODQL606
9VDNVSUHMHWL606]D/MXELPH

*60&(1,.5('1,1$52Ć1,.,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

68-70 / 18. 7. 2003 / Stran 4169

&HQDLQIRUPDFLMR
6,7

&(1$
6,7
&(1$006
6,7
&(1$006
6,7
&(1$006
6,7
&(1$006
6,7
&(1$
6,7
&(1$
6,7
&(1$
6,7
&(1$
6,7

&HQDSRVDPH]QH
LQIRUPDFLMH
6,7LQIRUPDFLMR

9VHQDYHGHQHFHQHYNOMXćXMHMR''9

&HQDMHRGYLVQDRGSRVDPH]QHVWRULWYHDOLYVHELQH

6WRULWHY
'RVWRSQD3ODQHW
3UHQRVSRGDWNRY
'RGDWQHVWRULWYHLQYVHELQHQD3ODQHWX

5('1,*601$52Ć1,Ã.,3$.(7,&(1,.3/$1(7$

&HQDNOLFD]DXVSHÆQRRSUDYOMHQRWUDQVDNFLMR
0RELOQRSODćHYDQMHSUHND0RQHWHQDSURGDMQLKDYWRPDWLK
0RELOQRSODćHYDQMHSUHNSRV0RQHWHQDSURGDMQLKPHVWLK

&HQD
EUH]SODćQR
SRFHQLNX

&HQDNOLF
6,7
6,7

5('1,*601$52Ć1,Ã.,3$.(7,&(1,.3265('29$1,+3/$Ć,/ 021(7$

[[[

ÃWHYLOND
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5('1,*601$52Ć1,Ã.,3$.(7,&(1,.02%,7(/29(*/$6291(,1)23267$-(

,QIRUPDFLMDSUHNR0RELWHORYHJD:$3SRUWDOD
9VDNDSULGREOMHQDORNDFLMVNDLQIRUPDFLMD

5('1,*601$52Ć1,Ã.,3$.(7,&(1,.:$3/2.86

FHQDMHRGYLVQDRGSRVDPH]QHJDSURJUDPD

0065$=*/('1,&$
3RVUHGRYDQMH006UD]JOHGQLFH
0066/,.(
3RÆLOMDQMHVOLNHV3LQNSRQNDDOL:$3D0RELWHO
006/2721$329('
3UHMHW006
006/-8%,0(
3UHMHW006
006$/.27(67
3UHMHW006
=$%$91,./,&
3RVUHGRYDQMH]DEDYQHJDNOLFD
=$%$91,2'=,91,.
6SUHMHWDYVHELQD
32/,)21,Ć1(0(/2',-(
6SUHMHWDPHORGLMD
352*5$0,-$9$
6SUHMHPSURJUDPD

5('1,*601$52Ć1,Ã.,3$.(7,&(1,.=$%$91,+6725,7(9
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1LņMD
33,90

1RćQD
5,00
Redna
79,00
14,30
0,00

1LņMD
40,00

V staciRQDUQRRPUHņMH
Redna
79,00

Redna
26,40
21,00

Pošiljanje SMS
VSRURćLO

Cena v SIT/klic
60,00
165,00
165,00
165,00
165,00
165,00

9VHQDYHGHQHFHQHYNOMXćXMHMR''9

MOBI UPORABNIKI - CENIK MOBITELOVE GLASOVNE INFO POSTAJE
Številka
182xxx

Cena posamezne informacije
120 SIT/informacijo

Št.

=DREUDćXQSRJRYRURYQDÆWHYLONHYHOMDVHNXQGQLLQWHUYDO.

MOBI UPORABNIKI - CENIK KLICEV NA KOMERCIALNE ŠTEVILKE TELEKOMA SLOVENIJE:
Številka
Cena v SIT/minuto
090 934xxx, 090 93983x
240,00
090 53xx, 090 9397xx, 090 93980x, 090 93981x, 090 93982x, 090 93986x,
144,00
090 93988x

MOBI UPORABNIKI - CENIK KLICEV NA POSEBNE ŠTEVILKE TELEKOMA SLOVENIJE
Številka
WRćHQćDV
LQIRUPDFLMHRWHOHIRQVNLKQDURćQLNLKY6ORYHQLML
LQIRUPDFLMHRWHOHIRQVNLKQDURćQLNLKL]YHQ6ORYHQLMH
SULMDYDPRWHQMQDWHOHIRQVNLKSULNOMXćNLKLQWHUPLQDOQLKQDpravah
SUHGYDMDQMHSDJLQJVSRURćLOSRODYWRPDWVNR
klic v klicno številko 049 - predaja paging številk, avtomatsko

Vse navedene cene pogovorov in ostalih zvez so v SIT na minuto LQYNOMXćXMHMR''9=DREUDćXQSRJRYRURYLQRVWDOLK]YH]YHOMD15-sekundni interval.

Redna tarifa za podatkovne zveze na številki 181818 velja od poQHGHOMNDGRSHWNDYćDVXRGKGRKQLņMDWDULIDSDRGSRQHdeljka do petka od 21h do 07h ter ob sobotah, nedeljah in praznikih ves dan.

1LņMD
13,20

Podatkovne zveze na št. 181818

1LņMDWDULIDYHOMDYćDVXRGKGRKRGSRQHGHOMNDGRSHWNDWHUREVRERWDKQHGHOMDKLQSUD]QLNLKYHVGDQUD]HQYćDVXQRćne tarife, ki velja od 00h do 05h.

1LņMD
40,00

9GUXJDPRELOQDRPUHņMD

5HGQDWDULIDYHOMDYćDVXRGKGRKRGSRQHGHOMNDGRSHWND

Klic v telefonski predal
Preusmeritev klica v telefonski predal

Redna
33,90

90RELWHORYLRPUHņML *60LQ107

MOBI UPORABNIKI - CENIK POGOVOROV IN PODATKOVNIH ZVEZ:

GSM CENIK - MOBI UPORABNIKI - 1. 8. 2003
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$YVWULMD'DQVND+UYDÆND,WDOLMD/LHFKWHQVWHLQ0DGņDUVND6DQ0DULQRÃYHGVNDÃYLFD9DWLNDQ

2EPRćMH
$OEDQLMD$QGRUD%HOJLMD%HORUXVLMD%ROJDULMD%RVQDLQ+HUFHJRYLQDĆHÆND)LQVND)UDQFLMD*UćLMD,UVND
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Objave
gospodarskih družb
Št. 16/2003
Ob-98215
Na podlagi 516. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Unitas Armature d.d., Celovška 224, Ljubljana in
uprava družbe Kovina d.d., Šmartno pri Litiji, Grmaška cesta 3. obveščata, da sta dne
18. 7. 2003 Okrožnemu sodišču v Ljubljani
predložili
pogodbo o spojitvi,
skupaj s Poročilom o reviziji spojitve prevzetih družb Unitas d.d., Ljubljana in Kovina
d.d., Šmartno pri Litiji z ustanovitvijo nove
prevzemne družbe.
Sklepe o soglasju k spojitvi bodo delničarji obeh prevzetih družb obravnavali vsaka na svoji skupščini dne 27. 8. 2003 in
28. 8. 2003.
Vsi delničarji obeh prevzetih družb si lahko v mesecu dni od objave tega obvestila
ogledajo vse gradivo o spojitvi, opredeljeno
v 516. členu Zakona o gospodarskih družbah, v tajništvu na sedežu družbe, v kateri
imajo delnice, in sicer vsak delovni dan med
10. in 14. uro.
Upravi obeh prevzetih družb

Sklepi o povečanju in
zmanjšanu kapitala
Ob-98111
Družba Imobil nepremičnine d.o.o., Pristaniška 8, 6000 Koper, vpisana v sodni
register Okrožnega sodišča Koper, vložek
1/05977/00, na podlagi 454. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
za 7,000.000 SIT iz 21,000.000 SIT na
14,000.000 SIT.
S tem oglasom se poziva upnike, da
se zglasijo pri družbi in podajo izjavo ali
soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali z
zmanjšanjem osnovnega kapitala poravnala
terjatve ali pa zagotovila varščino za poplačilo terjatev.
Imobil nepremičnine d.o.o.
direktor Ludvik Vojko

Sklici skupščin
Dopolnitev dnevnega reda
Ob-98175
Uprava delniške družbe GG, gozdno gospodarstvo Bled d.d. na zahtevo delničarja
GBD Gorenjska borzno posredniška družba d.d., Koroška c. 33, 4000 Kranj, uvršča

Št.

dodatno točko na dnevni red 6. seje skupščine, sklicane za dne 31. 7. 2003 ob
12.30, z naslednjo vsebino:
7. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe v zadnjih petih letih.
Predlog sklepa: za posebnega revizorja
zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe v zadnjih petih letih, skladno s
67. členom Zakona o prevzemih, skupščina
družbe GG, gozdno gospodarstvo Bled d.d.
imenuje družbo Constantia d.o.o., Vilharjeva 27, Ljubljana.
GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.
uprava družbe
Dopolnilni predlog dnevnega reda
Ob-98457
V skladu z 288. členom Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe Agrogorica d.d. Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska cesta 48, na zahtevo delničarja Atena
PID d.d., Dunajska 156, Ljubljana, objavlja
dopolnilni predlog k dnevnemu redu 8. seje
skupščine družbe Agrogorica d.d., Šempeter pri Gorici, ki bo dne 29. 7. 2003 in je
bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 62 z
dne 27. 6. 2003:
Dnevni red 8. redne seje skupščine
družbe se dopolni s 6. točko dnevnega reda, ki se glasi:
6. Odpoklic člana nadzornega sveta
družbe in imenovanje novega člana.
Predlog sklepa:
a) Na podlagi odstopne izjave se odpokliče dosedanji član nadzornega sveta,
predstavnik delničarjev Goran Kodelja.
b) Za novega člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev, se za obdobje do
konca mandata preostalih članov nadzornega sveta imenuje Andrej Urbas.
Obrazložitev dopolnilnega predloga: delničar Atena PID d.d. je bila na dan 4. 7.
2003 seznanjena z namero Gorana Kodelja, da odstopi z mesta člana nadzornega
sveta, zato zaradi racionalnosti predlaga njegovo zamenjavo že na tej skupščini.
Agrogorica d.d.
uprava – direktor
Preklic
Ob-98080
Na podlagi točke 7.5.3 Statuta družbe
uprava in nadzorni svet objavljata preklic 15.
skupščine delničarjev IBL SISTEMI d.d., ki
je bila sklicana za dne 28. 7. 2003.
IBL SISTEMI d.d.
uprava
predsednik
Ivo Garič
nadzorni svet
predsednik
Jože Vašl
Na podlagi točke 7.5.3 Statuta družbe
uprava in nadzorni svet sklicujeta
15. skupščino
delničarjev IBL SISTEMI d.d.,
ki bo v torek, 19. 8. 2003, z začetkom
ob 15. uri v sejni sobi Poslovnega centra
IBL Ljubljana, Železna cesta 18, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev in izvolitev delovnih organov
skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se delovne organe skupščine, in sicer:
– predsednik skupščine: Ivo Garič,
– verifikacijska komisija: Mojca Dobnikar, predsednica in Irena Cuder, članica.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
Na podlagi poročila verifikacijske komisije predsednik ugotovi sklepčnost skupščine.
3. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2002 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu za leto 2002.
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: spremeni se statut družbe v skladu s predlogom.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2003 se
za revizorja imenuje IN Revizija, Družba za
revidiranje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana.
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 udeležijo delničarji, ki so na dan 21. 6. 2003 vpisani v delniško knjigo, ali njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci.
Zastopniki in pooblaščenci se morajo izkazati z notarsko overjenim pooblastilom pol
ure pred začetkom skupščine.
Čas sklica
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 15 minut pred začetkom in da
svojo prisotnost prijavijo verifikacijski komisiji 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
Ob-98075
Na podlagi določil 34. člena Statuta
družbe Šešir, d.d., Škofja Loka sklicujem
VI. redno skupščino
delničarjev družbe Šešir, d.d., Škofja
Loka, Kidričeva 57,
ki bo 21. 8. 2003 ob 12. uri v poslovnih
prostorih na sedežu družbe, Kidričeva 57 v
Škofji Loki, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: po predlogu uprave
skupščine se za predsednika skupščine
imenuje Igor Pinterič, za preštevalce glasov
pa Matjaž Rešek in Suzana Justin. Seji bo
prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za leto 2002 in poročilom nadzornega sveta ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s kate-
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ro potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2002.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa: na podlagi nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za poslovno leto 2003 imenuje revizijska
družba Deloitte & Touche, Ljubljana.
Pogoji za udeležbo
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so vpisani kot delničarji Šešir, d.d.,
Škofja Loka, na dan 18. 8. 2003. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico do udeležbe in
glasovanja na skupščini delničarjev ima vsak
delničar ali njegov pooblaščenec, ki pisno
prijavo dostavi družbi osebno ali s priporočeno pošto najpozneje tri dni pred sejo,
torej vključno do 18. 8. 2003 na naslov:
Šešir, d.d., Kidričeva 57, 4220 Škofja Loka, z oznako »za skupščino«. Člani uprave
in nadzornega sveta se lahko udeležijo
skupščine, tudi če niso delničarji.
Prosimo delničarje, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo pol ure pred začetkom skupščine.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom, poročilom nadzornega sveta in
poročilom revizorja, bo na vpogled vsak delovni dan od 10. do 12. ure na sedežu družbe Šešir, d.d., Škofja Loka, v tajništvu družbe.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, se skupščina ponovi istega dne ob 13.
uri v istem prostoru.
Na ponovnem zasedanju bo skupščina
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Šešir, d.d., Škofja Loka
uprava družbe
Ob-98076
Na podlagi določil statuta družbe Koroške pekarne d.d., Koroška cesta 2, Dravograd uprava družbe sklicuje
9. redno skupščino
delničarjev Koroške pekarne d.d.
Dravograd,
ki bo v torek, dne 26. 8. 2003, ob 13.
uri na sedežu družbe v Dravogradu, Koroška cesta 2.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Skupščina imenuje predsedujočega skupščine in preštevalca glasov na
predlog uprave. Seji skupščine prisostvuje
vabljena notarka Sonja Kralj, univ. dipl. prav.
2. Seznanitev s poslovanjem družbe in
poročilom nadzornega sveta.
Skupščina se seznani s poslovanjem
družbe in poročilom nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep:
a) Skupni bilančni dobiček ugotovljen po
revidirani bilanci za poslovno leto 2002 znaša 204,628.824,36 SIT in je sestavljen iz
prenesenega čistega dobička prejšnjih let
in čistega dobička poslovnega leta 2002.
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b) Del bilančnega dobička v bruto višini
11,993.520 SIT se za izplačilo dividende
ali 1.155 SIT bruto na delnico in sicer iz
naslova nerazdeljenega dobička iz leta
1997. Dividenda se izplača v 60 dneh po
zasedanju skupščine vsem delničarjem, ki
so na dan zasedanja skupščine vpisani v
delniški knjigi pri KDD;
– za nagrade članom nadzornega sveta
800.000 SIT bruto;
– za nagrado upravi 1,400.000 SIT bruto.
c) O preostalem delu bilančnega dobička v višini 190,435.304,36 SIT bo odločeno v naslednjih letih.
d) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta in podeli razrešnico
upravi in vsem članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2002.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe za poslovno leto 2003 se imenuje družba ITEO – Abeceda d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 28.
I. Gradivo za skupščino
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom
in poročilom nadzornega sveta je na vpogled delničarjem na sedežu družbe v Dravogradu, Koroška cesta 2 vsak delovni dan
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine do 9. do 12. ure.
II. Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so na dan
oddaje prijave in do konca skupščine vpisan v delniško knjigo pri KDD – Centralni
klirinški depotni družbi, d.d. Ljubljana in
ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe najkasneje tri dni pred skupščino.
Zastopniki in pooblaščenci delničarjev
morajo ob priglasitvi udeležbe predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.
III. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 13. uro. Če ob
napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne v istih
prostorih ob 13.30. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Koroške pekarne d.d. Dravograd
uprava družbe
Ob-98077
Na podlagi 7.3 člena Statuta Cvetje Čatež Proizvodnja in trgovina d.d., Topliška
cesta 034, Brežice, uprava družbe sklicuje
10. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Cvetje Čatež
Proizvodnja in trgovina d.d., Topliška
cesta 034, Brežice,
ki bo v sredo 20. 8. 2003 ob 15. uri v
prostorih jedilnice na sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Jože Lovenjak, za preštevalki glasov pa Marjana Bratanič in Irena
Omejec.

2. Razporeditev bilančnega dobička.
Predlog sklepa: družba nima bilančnega
dobička. Izguba iz leta 2002 se pokrije po
predlogu uprave in nadzornega sveta.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu družbe.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2003 se imenuje revizor po predlogu
uprave.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled na sedežu družbe
Topliška cesta 034, Brežice, vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.
Delničarji lahko teden dni po objavi sklica skupščine podajo družbi predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge sklepov. Predlogi morajo biti pisni
in utemeljeni.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so na dan 31. 7. 2003 vpisani v Centralnem registru KDD oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki pisno prijavijo udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino. Glasovanje na skupščini bo javno.
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo drugo zasedanje istega dne
ob 16. uri z istim dnevnim redom. Na tem
zasedanju se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Cvetje Čatež d.d.
uprava družbe
Ob-98078
Na podlagi 18. člena Statuta delniške
družbe Ladjedelnice Izola d.d. Izola sklicujem
3. sejo skupščine
družbe Ladjedelnice Izola d.d. Izola,
Cankarjev drevored 23,
ki bo dne 20. 8. 2003 ob 16. uri v
poslovnih prostorih na sedežu družbe, Cankarjev drevored 23 v Izoli, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti in imenovanje
delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Viljema Orla, seji bo prisostvoval pooblaščeni notar Dravo Ferligoj,
za preštevalca glasov se izvoli Evelino Grželj in Ladislava Pevnika.
2. Seznanitev z letnim poročilom nadzornega sveta za leto 2002 in letnim revidiranim poročilom za poslovno leto 2002 ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta in sprejemom
revidiranega letnega poročila za leto 2002
ter podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
3. Razrešitev članov nadzornega sveta
in imenovanje novih.
Predlog sklepa:
a) Skupščina Ladjedelnica Izola d.d. z
dnem 20. 8. 2003 razreši dosedanjo predsednico nadzornega sveta Klavdijo Koren,
članico Leo Zdravje in člana Vojka Bavčarja.
b) Skupščina Ladjedelnice Izola d.d. z
dnem 21. 8. 2003 imenuje za mandatno
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obdobje 4 let naslednje člane nadzornega
sveta: Viljema Orla, Marjana Jovanoviča in
Tomaža Jeločnika.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: zaradi uskladitve z določili ZGD se sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta družbe Ladjedelnice Izola d.d.
po predlogu uprave in nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: za revizorja za revidiranje poslovanja družbe za leto 2003 se imenuje revizijska družba ITEO-Abeceda d.o.o.,
Ljubljana.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu na
sedežu družbe 30 dni pred zasedanjem skupščine, vse delovne dni med 10. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi svojo
udeležbo, kar je pogoj za njihovo udeležbo
na skupščini.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, se ponovi istega dne ob 19. uri v prostorih družbe. Na ponovnem zasedanju bo
skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda je javno.
Ladjedelnica Izola d.d.
predsednik uprave
Dimitrij Živec
Ob-98079
V skladu z določili statuta družbe Bombažna predilnica in tkalnica Tržič, d.d., uprava družbe objavlja sklic
4. skupščine
družbe Bombažna predilnica in
tkalnica Tržič, d.d.,
ki bo dne 21. 8. 2003 ob 13. uri na
sedežu družbe v Tržiču, Predilniška c. 16, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna in se izvolijo predlagani organi skupščine po predlogu uprave in nadzornega sveta.
2. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba
statuta po predlogu uprave in nadzornega
sveta.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2002, sprejem sklepa
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2002, z revizorjevim poročilom
in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2002.
4. Nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: nadzornemu svetu družbe se v breme poslovnih stroškov prizna
nagrada za uspešno delo, po predlogu
uprave.
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5. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Na predlog nadzornega sveta se zaradi poteka mandata z dnem 21. 12. 2003,
razrešita dosedanja člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev.
b) Na predlog nadzornega sveta se zaradi poteka mandata z dnem 22. 12. 2003,
imenujeta člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev, in sicer:
– Vitomir Verstovšek, univ. dipl. ek.,
– dr. Marko Hočevar,
oba za mandatno obdobje štirih let.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za revizorja družbe, za
poslovno leto 2003, imenuje revizijska hiša
»PLUS Revizija, d.o.o.Ljubljana, Bežigrad«.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta,
je na vpogled v prostorih tajništva uprave
družbe vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Skupščine se lahko osebno ali po pooblaščencu udeležijo delničarji, v korist katerih bodo na dan 14. 8. 2003 vknjižene delnice družbe Bombažna predilnica in tkalnica Tržič, d.d. v delniški knjigi družbe, ki se
vodi v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi in ki bodo
pravočasno prijavili udeležbo na skupščini
na naslov Bombažna predilnica in tkalnica
Tržič, d.d., Uprava, 4290 Tržič, Predilniška
c. 16. Prijava je pravočasna, če jo družba
prejme najkasneje do ponedeljka, dne 18.
8. 2003, do 13. ure. Pooblaščenci so dolžni v tem roku predložiti upravi družbe pisno pooblastilo, zakoniti zastopniki pa aktualni izpisek iz sodnega registra.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom skupščine. V tem času se udeleženci
identificirajo z osebnimi dokumenti, vpišejo
v seznam prisotnih delničarjev in prevzamejo potrebno gradivo za glasovanje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 15. uri na istem mestu. Na tem zasedanju bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
BPT d.d.
uprava družbe
Ob-98116
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 35. člena statuta družbe
Tabor, d.d., Ljubljana, sklicuje uprava družbe
4. skupščino
delničarjev družbe Tabor, d.d.,
Šmartinska 152, Ljubljana
ki bo dne 21. 8. 2003 ob 10. uri na
sedežu družbe Šmartinska 152, Ljubljana,
s predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2. Imenovanje predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa: skupščina za predsednico skupščine izvoli Barbaro Kürner Čad,
za preštevalca glasov Ksenijo Gašperšič in
Tomaža Zorca ter potrdi notarko Majdo Lokošek iz Domžal.
3. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2002 in pisnega poročila nadzornega sveta.
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Predlog sklepa: skupščina se seznani s
predloženim letnim poročilom za poslovno
leto 2002 in pisnim poročilom nadzornega
sveta.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2002 ter jima podeljuje razrešnico.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo
skladno z zakonom pisno prijavijo družbi
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora
biti v pisni obliki in mora biti deponirano na
sedežu družbe 3 dni pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino prijavijo z identifikacijskim dokumentom,
zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v 7 dneh po objavi tega sklica.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem družbe na vpogled na sedežu družbe
na Šmartinski 152 v Ljubljani, vsak delavnik
med 9. in 11. uro.
Tabor, d.d., Ljubljana
direktor družbe
Ob-98117
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 35. člena statuta družbe
Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana, sklicuje
uprava družbe
5. skupščino
delničarjev družbe Napredek Bistrica,
d.d., Šmartinska 152, Ljubljana,
ki bo dne 21. 8. 2003 ob 9. uri na sedežu družbe Šmartinska 152, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2. Imenovanje predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa: skupščina za predsednico skupščine izvoli Barbaro Kürner Čad,
za preštevalca glasov Ksenijo Gašperšič in
Tomaža Zorca ter potrdi notarko Majdo Lokošek iz Domžal.
3. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2002 in pisnega poročila nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
predloženim letnim poročilom za poslovno
leto 2002 in pisnim poročilom nadzornega
sveta.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: o bilančnem dobičku,
katerega višina na dan 31. 12. 2002 znaša
44,789.372,48 SIT, bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah skup-
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ščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2002 ter jima podeljuje razrešnico.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo
skladno z zakonom pisno prijavijo družbi
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora
biti v pisni obliki in mora biti deponirano na
sedežu družbe 3 dni pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino prijavijo z identifikacijskim dokumentom,
zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v 7 dneh po objavi tega sklica.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem družbe na vpogled na sedežu družbe
na Šmartinski 152 v Ljubljani, vsak delavnik
med 9. in 11. uro.
Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana
direktorica družbe
Ob-98118
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 35. člena statuta družbe
Kona, d.d., Ljubljana, sklicuje uprava družbe
4. skupščino
delničarjev družbe Kona, d.d.,
Šmartinska 152, Ljubljana
ki bo dne 21. 8. 2003 ob 9.30 na sedežu družbe Šmartinska 152, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2. Imenovanje predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa: skupščina za predsednico skupščine izvoli Barbaro Kürner Čad,
za preštevalca glasov Ksenijo Gašperšič in
Tomaža Zorca ter potrdi notarko Majdo Lokošek iz Domžal.
3. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2002 in pisnega poročila nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
predloženim letnim poročilom za poslovno
leto 2002 in pisnim poročilom nadzornega
sveta.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2002 ter jima podeljuje razrešnico.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo
skladno z zakonom pisno prijavijo družbi
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora
biti v pisni obliki in mora biti deponirano na
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sedežu družbe 3 dni pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino prijavijo z identifikacijskim dokumentom,
zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v 7 dneh po objavi tega sklica.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem družbe na vpogled na sedežu družbe
na Šmartinski 152 v Ljubljani, vsak delavnik
med 9. in 11. uro.
Kona, d.d., Ljubljana
direktorica družbe

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
predloge sklepov k posameznim točkam
dnevnega reda, ali predloge glede dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Pohištvo Brežice, d.d.
uprava

Ob-98119
Na podlagi 35. člena Statuta družbe Pohištvo Brežice, d.d. sklicujem

skupščino
delniške družbe Sintal Dolenjska d.d.,
družbe za varovanje, Novo mesto,
dne 20. 8. 2003 ob 16. uri, na sedežu
družbe, na naslovu: Ljubljanska cesta 27,
8000 Novo mesto.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles: predsednika in preštevalca glasov ter seznanitev o
pristojnem notarju.
Predlog uprave in nadzornega sveta sklepa št. 1: ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se imenuje Škerlj
Boruta, za preštevalca glasov se imenuje Ribič Jože. Skupščina se seznani s prisotnim
notarjem Tiran Andrejem iz Novega mesta.
2. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog nadzornega sveta sklepa št. 2:
skupščina na podlagi podane odstopne izjave razreši Pilko Andreja, na lastno željo, s
funkcije člana nadzornega sveta, z dnem
postavitve novega člana.
Skupščina po predlogu nadzornega sveta imenuje za člana nadzornega sveta Lopatič Iztoka, predstavnika delničarjev. Mandat
člana nadzornega sveta nastopi z izvolitvijo
na skupščini.
3. Podelitev razrešnice prejšnji upravi za
leto 2002 po predlogu nadzornega sveta in
uprave.
4. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2002.
5. Pobude in vprašanja delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
izvršujejo delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan 5. 5. 2003, ali njihovi pooblaščenci, ki imajo za udeležbo na skupščini
pisno pooblastilo delničarja. Delničarje zastopajo njihovi zakoniti zastopniki, ki se izkažejo z izpiskom iz sodnega registra ali z
listino o imenovanju zakonitega zastopnika.
Delničarji lahko vložijo predloge spremembe dnevnega reda ali nasprotne predloge pisno v 7 dneh po objavi sklica skupščine.
Celotno gradivo za sejo skupščine in statut je delničarjem na vpogled od dneva sklica skupščine med 9. in 12. uro vsak delovni dan na sedežu družbe.
Sintal Dolenjska d.d.
družba za varovanje, Novo mesto
Marjan Bizjak, predsednik uprave

9. sejo skupščine
družbe Pohištvo Brežice, proizvodnja in
prodaja pohištva d.d.,
ki bo 29. 8. 2003 ob 12. uri na sedežu
družbe v Brežicah.
Dnevni red:
1. Otvoritev 9. seje skupščine delniške
družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
1.1. Za predsedujočo skupščine se imenuje Ada Gole Grandovec, za preštevalca
glasov pa Peter Verščaj in Branka Faleskini.
1.2. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Uporaba bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
2.1. Uprava je skupščini predložila Letno poročilo družbe za leto 2002 z mnenjem revizorja in pisno Poročilo nadzornega
sveta delniške družbe, s katerim le-ta sprejema letno poročilo za leto 2002 in daje
pozitivno stališče k revizijskemu poročilu.
2.2. Uporaba bilančnega dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: bilančni dobiček
leta 2002 v višini 13,870.322,80 SIT ostane nerazporejen.
2.3. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: skupščina upravi
in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revidiranje računovodskih
izkazov za leto 2003 se imenuje revizijska
hiša Dinamic, d.o.o.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje 3 dni pred skupščino.
Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred
začetkom skupščine v sprejemni pisarni
prevzamejo gradivo in glasovnice.
Glasuje se z glasovnicami, osebno ali
po pooblaščencu.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, je na vpogled vsem delničarjem vsak
delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu
družbe.

Ob-98132
Uprava družbe Sintal Dolenjska d.d.,
družbe za varovanje, Novo mesto, sklicuje
na podlagi 283. člena ZGD

Št. 54
Ob-98140
Na podlagi 43. člena Statuta družbe SŽ
- Železniška tiskarna Ljubljana, d.d., uprava
sklicuje

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
7. redno sejo skupščine družbe
SŽ - Železniška tiskarna Ljubljana d.d.,
Ljubljana, Hladilniška pot 28
ki bo dne 20. 8. 2003 ob 9. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Hladilniška pot
28, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsednico skupščine: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– preštevalca glasov: Branko Cerkvenik,
Ivanka Dolinar.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2002 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
2. b) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2002.
Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico
za poslovno leto 2002.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2003 skupščina
imenuje družbo Šager, družba za revizijo in
svetovanje d.o.o., Finžgarjeva 6, 1230
Domžale.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
SŽ - Železniška tiskarna Ljubljana d.d.
uprava
Ob-98179
Na podlagi določila 283. člena Zakona
o gospodarskih družbah in F člena Statuta
sklicuje uprava delniške družbe KOTO Miklošičeva 5, Ljubljana

Št.

11. skupščino
družbe KOTO d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 21. 8. 2003, ob
10. uri na sedežu družbe na Miklošičevi 5 v
Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih organov.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se imenuje Saša Koštial, za preštevalki glasov pa Ema Urh in Tanja Vene.
Ugotovi se, da seji skupščine prisostvuje
vabljena notarka Nada Kumer iz Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2002 in poročilom
nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila in njegovim stališčem do revizijskega poročila.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani s predloženim letnim poročilom za poslovno leto 2002 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2002, skupaj z zavzetim pozitivnim stališčem nadzornega sveta
do priloženega revizijskega poročila.
3. Odločanje o predlogu za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 3.1.: na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave se bilančni dobiček družbe, ki na
dan 31. 12. 2002 znaša 1.433,466.818
SIT, razporedi, kot sledi:
Za dividende delničarjem se uporabi
259,793.035 SIT, in sicer del bilančnega
dobička oblikovanega iz prenesenega čistega dobička iz leta 1997 v znesku
259,345.126 SIT in del iz prenesenega čistega dobička iz leta 1998 v znesku 88.071
SIT. Dividenda znaša 409 SIT bruto na delnico.
Do izplačila dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
družbe dva dneva po seji skupščine družbe.
Dividende se izplačajo v roku 60 dni po
seji skupščine družbe.
Znesek 1.173,673.783 SIT ostane nerazporejen.
Predlog sklepa 3.2.: skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2002.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa št. 4: osnovni kapital
družbe, ki znaša 717,725.000 SIT in je razdeljen na 717.725 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic, se zmanjša za
71,770.000 SIT z umikom 71.770 že pridobljenih lastnih delnic družbe, v breme dobička poslovnega leta 2002. Po izvedenem
zmanjšanju osnovnega kapitala znaša
osnovni kapital družbe 645,955.000 SIT in
je razdeljen na 645.955 navadnih prosto
prenosljivih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe
po tem sklepu se izvede zaradi prilagoditve
višine osnovnega kapitala obsegu poslovanja družbe.
5. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
Predlog sklepa št. 5: sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta družbe, sku-
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paj s prečiščenim besedilom statuta, po
predlogu uprave in nadzornega sveta, ki je
priloga tega sklepa.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa št. 6: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja
za poslovno leto 2003 revizijsko družbo
KPMG Slovenija, d.o.o., Neubergerjeva ul.
30, Ljubljana.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
vsaj 3 dni pred dnem zasedanja skupščine.
Udeleženci skupščine bodo ob prihodu
na skupščino, najprej pol ure pred njenim
začetkom, podpisali seznam prisotnih delničarjev in prevzeli gradivo in glasovalne lističe. Pri tem so se delničarji, fizične osebe, dolžni izkazati z ustreznim osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki delničarjev,
pravnih oseb, so se dolžni izkazati z izpisom iz sodnega registra, vsi pooblaščenci
pas predložitvijo pisnega pooblastila.
Letni poročili za KOTO d.d. in Skupino
KOTO za poslovno leto 2002 in poročilo
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter spremembe Statuta in drugo gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled v poslovnih prostorih družbe vsak delavnik med 10. in 12. uro ter
med 13.30 in 15. uro.
KOTO d.d.
uprava družbe
Št. 1619
Ob-98182
Na podlagi točke 6.3. statuta delniške
družbe Turboinštitut, Inštitut za turbinske
stroje d.d., Ljubljana, Rovšnikova 7, sklicuje uprava družbe
5. redno skupščino družbe
Turboinštitut, Inštitut za turbinske
stroje d.d., Ljubljana, Rovšnikova 7,
ki bo v 21. 8. 2003 ob 13. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Rovšnikova 7.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Drago Trbanc, za preštevalca
glasov pa Edin Kumalič in Tea Zdešar.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada Kumar.
2. Bilančni dobiček in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila z letnim
poročilom, revizijskim poročilom ter višini
bilančnega dobička.
2. Na predlog nadzornega sveta in
uprave se bilančni dobiček v višini
51,022.393,36 SIT uporabi: del za nagrade, in sicer članom nadzornega sveta v višini treh sejnin in upravi v višini treh bruto
plač. Preostanek v višini 45,758.201,68
SIT se razporedi v rezerve, in sicer druge
rezerve iz dobička.
3. Odobri se delo uprave in nadzornega sveta ter se jima v zvezi s tem podeli
razrešnica za leto 2002.
3. Izvolitev novih članov nadzornega sveta
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata
članov nadzornega sveta, ki predstavljajo
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delničarje, se v nadzorni svet izvolijo za
mandatno obdobje štirih let od 21. 8. 2003
dalje naslednji novi člani nazornega sveta:
1. Danilo Šef,
2. Vito Verstovšek,
3. Valentin Golob,
4. Muhammed Ćatić.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja
Predlog sklepa: za revidiranje letnih računovodskih izkazov za leto 2003 se imenuje revizorska hiša Iteo – Abeceda d.o.o.,
Kotnikova 28, Ljubljana.
Predlagatelja sklepov pod točkama 1. in
2. sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj
sklepov pod točkama 3. in 4. pa le nadzorni svet.
Delničarji morajo najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine prijaviti družbi svojo
udeležbo na skupščini kot pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi
s pisnim pooblastilom.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je na vpogled v tajništvu uprave družbe na naslovu: Rovšnikova 7, Ljubljana,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
V gradivu za skupščino se nahaja letno
poročilo uprave za leto 2002, pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvah letnega
poročila uprave, dokazila o postopku za izbor revizijske hiše.
V primeru, če skupščina ob sklicu ne bi
bila sklepčna, bo skupščina zasedala eno
uro kasneje na istem kraju in z istim dnevnim redom in predlogi sklepov.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v roku 7 dni od objave sklica skupščine,
priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu družbe, če želijo, da bi družba te predloge objavila pred zasedanjem skupščine.
Turboinštitut d.d.
uprava
Dr. Vladimir Kercan

3. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi poročila za poslovno leto 2002, skupaj s
stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila za poslovno leto 2002 in sprejem
sklepa o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2002.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za poslovno leto 2002, s pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila za poslovno leto 2002 in potrditvijo
letnega poročila za poslovno leto 2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2002.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Zaradi poteka štiriletnega mandata članom nadzornega sveta – predstavnikom delničarjev dne 10. 12. 2003, nadzorni svet
predlaga skupščini, da sprejme naslednji
sklep: skupščina družbe na predlog nadzornega sveta za člane nadzornega sveta –
predstavnike delničarjev – izvoli:, Tadejo
Čelar, Mihaelo Stopar, Simona Baniča, Milana Ževarta, s tem, da se mandat vsem
začne z 11. 12. 2003.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega
revizorja za poslovno leto 2003 se imenuje
družba AUDIT d.o.o., Lendavska 18, 9000
Murska Sobota.
Udeležba in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
zastopniki in pooblaščenci, ki se pisno s
priporočeno pošiljko ali osebno prijavijo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine na
sedežu družbe. Pooblaščenci morajo predložiti ustrezno pooblastilo.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na vpogled v tajništvu uprave,
na sedežu družbe Metropol Group d.d.,
Obala 77, Portorož, od dneva objave sklica
naprej, vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Metropol Group d.d.
uprava
Zorko Žerjal

Ob-98183
Na podlagi 7. točke statuta družbe Metropol Group d.d., hoteli in turizem, Obala
77, Portorož, uprava družbe sklicuje

Ob-98184
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe KEFO, d.d., Dunajska 156, Ljubljana

5. sejo skupščine
družbe Metropol Group d.d.,
ki bo v petek, 29. 8. 2003 ob 11. uri v
Metropol Business Centru v Grand Hotelu
Metropol v Portorožu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava predlaga sprejem naslednjega
sklepa:
– za predsednico skupščine se imenuje
Zdenka Baruca,
– za preštevalki glasov se imenujeta Nevenka Đukić in Tina Milinovič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Mojca Tavčar-Pasar

redno letno skupščino delničarjev
družbe KEFO d.d. Dunajska 156,
Ljubljana,
ki bo dne 20. 8. 2003 s pričetkom ob
11. uri v sejni sobi v 15. nadstropju poslovne stavbe WTC (World Trade Center), Dunajska 156, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in dveh preštevalcev.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Saša Koštial, za preštevalki glasov pa Irena Puconja ter Helena Zvonarek.
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila uprave za poslovno leto 2002 s stališčem nadzornega

sveta do priloženega revizijskega poročila
za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2002 in s pozitivnim stališčem nadzornega
sveta do revizijskega poročila za poslovno
leto 2002.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa 3.1.: bilančni dobiček
družbe, ki na dan 31. 12. 2002 znaša
1,866.673,20 SIT, razporedi, kot sledi:
– znesek 93.334 SIT se razporedi na
zakonske rezerve,
– znesek 1,773.339,20 SIT ostane nerazporejen.
Predlog sklepa 3.2.: skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2002.
4. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta
Predlog sklepa: skupščina določa sejnino članom nadzornega sveta vključno z letom 2002, in sicer predsedniku nadzornega sveta v neto znesku 35.000 SIT, članoma nadzornega sveta pa v neto znesku
30.000 SIT, kot nagrado za pripravo in udeležbo na sejah nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa št. 6: skupščina imenuje
za revizorja za poslovno leto 2003, revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o., Neubergerjeva 30, Ljubljana.
Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo vsaj
3 dni pred zasedanjem skupščine.
Udeleženci skupščine bodo ob prihodu
na skupščino, najprej pol ure pred njenim
začetkom, podpisali seznam prisotnih delničarjev. Pri tem so se delničarji, fizične osebe, dolžni izkazati z ustreznim osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki delničarjev,
pravnih oseb, so se dolžni izkazati z izpisom iz sodnega registra, vsi pooblaščenci
pa s predložitvijo pisnega pooblastila.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, vsak delavnik med 10. in 12. uro ter
med 13.30 in 15. uro.
KEFO d.d.
uprava družbe
Ob-98209
Na podlagi 41. člena Statuta družbe VEGA, proizvodnja optičnih naprav, Ljubljana,
Stegne 13/a sklicujem
skupščino
delniške družbe VEGA, proizvodnja
optičnih naprav, d.d. Ljubljana,
ki bo dne 26. 8. 2003, ob 13. uri v prostorih sejne sobe v III. nadstropju poslovne
stavbe družbe v Ljubljani, Stegne 13/a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih delovnih teles.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu uprave.
Skupščina je seznanjena o tem, da je na
seji navzoča notarka.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2002 in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in nadzornega sveta celotni bilančni dobiček na dan 31. 12.
2002 v višini 33,371.925,39 SIT, ostane
nerazporejen.
b) Skupščina podeluje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2003 imenuje revizijska družba EURO-IN & Partners d.o.o.
Na skupščini so odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
enem tednu po objavi tega sklica, če delničarji želijo, da so o njem pravočasno seznanjeni vsi delničarji.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še število glasov in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Pooblastilo mora biti ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. V primeru organiziranega zbiranja poooblastil morajo biti le-ta sestavljena skladno z Zakonom o prevzemih.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovno pravico pod pogojem,
da svojo udeležbo na skupščini prijavijo
upravi družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda bo na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu, Ljubljana, Stegne 13/a, vsak delovni dan od 24. 7. 2003 do 25. 8. 2003,
in sicer v času od 10. do 12. ure.
Prostori, kjer bo potekala skupščina, bodo odprti 30 minut pred pričetkom zasedanja. Delničarje prosimo, da zaradi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvorano pravočasno zasedejo mesta.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 26. 8.
2003, ob 14. uri v istih prostorih. Skupščina bo v tem primeru veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
VEGA, d.d. Ljubljana
uprava družbe
Robert Černe, univ. dipl. ek.
Ob-98210
Na podlagi določila 283. člena Zakona
o gospodarskih družbah in v skladu s 7.
točko Statuta delniške družbe Trio Tržič,
Mlaka 10, sklicuje uprava družbe na lastno
pobudo
6. skupščino
delničarjev delniške družbe Trio Tržič,
ki bo dne 29. 8. 2003 v prostorih delniške družbe Trio Tržič, na naslovu Mlaka 10,

Št.

z začetkom ob 10. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli
predsednika skupščine in preštevalki glasov. Skupščini prisostvuje vabljen notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2002 in s poročilom nadzornega
sveta za leto 2002 z opredelitvijo do letnega poročila uprave.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2002 z mnenjem
revizorja in s pisnim poročilom nadzornega
sveta.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico direktorju družbe in članom nadzornega sveta družbe za leto 2002.
4. Prodaja osnovnih sredstev.
Predlog sklepa: skupščina družbe Trio
d.d., Tržič se strinja s prodajo dela osnovnih sredstev družbe Trio d.d., Tržič najboljšemu ponudniku.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in velja za 6. skupščino. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki se pisno prijavijo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu delniške
družbe. Skupščina veljavno odloča, če je
na seji prisotnih več kot 15% glasov.
Udeleženci skupščine se ob prihodu na
skupščino prijavijo v tajništvu družbe Trio
d.d., najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge sklepov posredujejo upravi družbe v pisni obliki z obrazložitvijo najpozneje v 7
dneh po javni objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem pri vodji strokovnih služb Slavki Remic Trio Tržič, Mlaka 10, vsak delavnik od
8. do 10. ure, od dneva objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine.
Trio Tržič d.d.
uprava
Ferdo Meglič, univ. dipl. ek.
Ob-98211
Uprava Primis biro za urbanizem, projektiranje in inženiring Vrhnika d.d., Vrhnika, Tržaška c. 23, vabi delničarje na
8. sejo skupščine
Primis biro za urbanizem, projektiranje
in inženiring Vrhnika d.d., Vrhnika,
Tržaška c. 23,
ki bo v torek, dne 19.8. 2003 ob 13. uri
na sedežu družbe na Tržaški c. 23, Vrhnika.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: v organe skupščine se
izvolijo za:
a) predsednika skupščine: Igor Frelih,
udia,
b) preštevalca glasov: Nataša Oblak,
udia in Milena Stražišar.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Draga Intihar iz Cerknice.
2. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2002 s pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom za leto 2002 in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
in potrditvi letnega poročila. Skupščina
upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2002.
3. Pokrivanje izgube za leto 2002.
Predlog sklepa: Na predlog uprave in
nadzornega sveta se izguba na dan 31.
12. 2002 v višini 2,237.939,14 SIT pokriva v breme naslednjih kategorij kapitala:
– druge rezerve iz dobička v višini
2,237.939,14 SIT.
4. Razrešitev člana nadzornega sveta
in izvolitev novega nadomestnega člana
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi odstopne
izjave člana nadzornega sveta Mirka Piliča, skupščina razreši Mirka Piliča članstva v nadzornem svetu z dnem sprejema
sklepa o razrešitvi na skupščini. Za novega člana nadzornega sveta se izvoli Milena Stražišar do izteka mandata ostalih članov.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim dokumentom,
zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino vsaj
pol ure pred začetkom seje prijavijo v tajništvu, s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo
ter glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan v tajništvu družbe od 10. do
12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da morebitne nasprotujoče predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica skupščine.
Primis Vrhnika d.d.
predsednik uprave
Igor Vintar, univ. dipl. inž. arh.
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Ob-98214
Na podlagi 45. člena statuta družbe
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., uprava sklicuje
6. redno sejo skupščine
Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v četrtek, 21. 8. 2003 ob 13. uri
na sedežu družbe v Kranju, Ul. Mirka Vadnova 3a (sejna soba II. nadstropje), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Romana Božnar in
Jasna Levc-Uršič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko
Pintar.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom in
konsolidiranim letnim poročilom za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2002 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček na dan 31. 12. 2002 v višini
209,261.922,30 SIT se uporabi za druge
rezerve iz dobička.
2. c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2002.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2003 skupščina
imenuje družbo Deloitte&Touche, revizija,
d.o.o., Dunajska 9, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zara-
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di vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Elektro Gorenjska, d.d. Kranj
direktor
mag. Drago Štefe
Ob-98217
Magistrat International d.d. Kotnikova
28, 1000 Ljubljana, vabi delničarje družbe
Magistrat International d.d., na
letno skupščino,
ki bo 21. 8. 2003 ob 14. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Kotnikova 28, in bo
obravnavala naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvoli se delovno predsedstvo skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2002 z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta.
2.2. Bilančni dobiček za leto 2002, izkazan po stanju na dan 31. 12. 2002 v
višini 315,096.062,69 SIT se razporedi v
druge rezerve iz dobička.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se zmanjša nominalno s sedanjih
10,784.000 SIT za 3,452.000 SIT na
7,332.000 SIT z umikom 3.452 lastnih delnic v breme drugih rezerv iz dobička. Skupaj z zmanjšanjem osnovnega kapitala se
sorazmerno zmanjša tudi splošni prevrednotovalni popravek vpoklicanega kapitala.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se predlaga zaradi umika lastnih delnic v skladu z
določilom 243. člena ZGD.
Za nominalno vrednost umaknjenih lastnih delnic, torej za znesek 3,452.000 SIT
s pripadajočim prevrednotovalnim popravkom se povečajo kapitalske rezerve družbe.
Razlika med revalorizirano knjižno vrednostjo umaknjenih lastnih delnic ter zneskom zmanjšanja osnovnega kapitala in njegovega prevrednotovalnega popravka se
poračuna z drugimi rezervami iz dobička.
4. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto
2003
se
imenuje
družba
Pricewaterhousecoopers d.d., Parmova 53,
Ljubljana.
5. Sprejem in podpis delniškega dogovora o predkupni pravici pri nakupu delnic.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, nji-

hovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo
udeležbo družbi pisno prijavijo vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine. Upoštevajo se
vse prijave, ki na družbo prispejo do vključno 18. 8. 2003. Pooblastilo mora biti pisno
dostavljeno družbi tri dni pred zasedanjem
skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem vsak
delovni dan med 10. in 12. uro v tajništvu
družbe.
Magistrat International, d.d.,
Ljubljana
direktorica:
Helena Draškovič, univ. dipl. ek.
Ob-98220
Na podlagi 7.7. člena statuta družbe Aluminij Oprema d.d., Komen 129 a, in drugega odstavka 283.člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe Aluminij
Oprema d.d. sklicuje
8. skupščino
družbe Aluminij Oprema d.d.,
ki bo v sredo dne 27. 8. 2003 ob 9. uri v
prostorih družbe Aluminij Oprema d.d.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvoli se delovna telesa skupščine, in
sicer:
– predsednica skupščine: Marta Turk,
– preštevalki glasov: Leonida Kosmina
in Majda Jazbec.
Ugotovi se prisotnost notarja Milana Mesarja.
2. Sprejem letnega poročila družbe za
leto 2002 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se letno poročilo o poslovanju Aluminij Oprema d.d. za leto 2002 s
pozitivnim mnenjem revizorja.
3. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Bilančni dobiček za leto 2002 v višini 48,115.496,44 SIT, ki zajema preneseni
čisti dobiček iz preteklih let in čisti dobiček
poslovnega leta 2002, ostane nerazporejen in bo predmet odločanja v prihodnjih
letih.
Uporaba bilančnega dobička se evidentira v poslovnih knjigah družbe na dan 1. 1.
2003.
3.2. V skladu z 282.a členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo direktorja in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2002 in jima podeljuje
razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja računovodskih izkazov Aluminij Oprema d.d. za poslovno leto 2003 se imenuje
revizijsko hišo KPMG Slovenija d.o.o., Neubergerjeva 39, Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi pooblaščenci, če pisno prijavo osebno ali s
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priporočeno pošiljko dostavijo družbi do
vključno 22. 8. 2003. Pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Glasovalne pravice na skupščini lahko
uresničujejo tisti delničarji (sami ali po svojem pooblaščencu oziroma zakonitem zastopniku), ki bodo na dan 22. 8. 2003 kot
lastniki delnic vknjiženi pri KDD in ki se bodo najkasneje do vključno 22. 8. 2003 pisno prijavili tako, da njihova prijava prispe
na sedež družbe tega dne.
Udeleženci prijavijo svoj prihod na zasedanje vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovalna sredstva.
Delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev
in njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z razumno
obrazložitvijo naj delničarji sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna,bo ponovno zasedanje skupščine
uro za prvim sklicem z enakim dnevnim redom.V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v kadrovskem sektorju vsak delavnik od 12. do 14. ure od dneva objave dnevnega reda do vključno zasedanja skupščine.
Aluminij Oprema d.d.
direktor
Damjan Grmek
Ob-98234
Na podlagi 33. člena statuta družbe Poligalant, industrija za predelavo plastičnih
mas d.d. uprava sklicuje
5. sejo skupščine
Poligalant, industrija za predelavo
plastičnih mas d.d.,
ki bo dne 22. 8. 2003 ob 13. uri, na
sedežu podjetja v upravni stavbi Poligalanta
d.d., Volčja Draga 42, 5293 Volčja Draga z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvolijo se delovna telesa skupščine – predsednik in dva preštevalca glasov. Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Lučovnik Eva.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2002 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu letnega poročila uprave
za poslovno leto 2002.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
3. Potrditev razdelitve dobička za leto
2002.

Št.

Predlog sklepa: ugotovi se, da znaša dobiček družbe Poligalant d.d., na dan
31. 12. 2002: 1,224.382,61 SIT in se skladno z ZGD razporedi:
– 5% za obvezne rezerve 61.219,13 SIT,
– razlika bilančnega dobička ostaja nerazporejena 1,163.163,48 SIT.
4. Seznanitev z Odločbo in ugotovitvami
DURS št. 48211-005/03-6-94-90/ŠA.
Skupščina sprejme na znanje Odločbo
in
ugotovitve
DURS
št.
48211-005/03-6-94-90/ŠA z dne 7. 5.
2003.
Predlog sklepa: pooblasti se upravo, da
ukrepa v okviru pooblastil.
5. Imenovanje revizijske hiše za leto
2003.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
leto 2003 za pooblaščeno revizijsko družbo: »ITEO-Abeceda« podjetje za revizijo in
sorodne storitve d.o.o., Kotnikova 28, 1001
Ljubljana.
6. Razno »vprašanja in predlogi delničarjev«.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepa
delničarjev, so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Za morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda delničarje pozivamo, da podaje pisne predloge
upravi v roku 7 dni od datuma objave sklica.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo in tisti delničarji ki so 3 dni pred
sklicem skupščine vpisani v register delnic
pri KDD centralna klirinška depotna družba
d.d.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Prostori zasedanja bodo odprti eno uro
pred začetkom zasedanja skupščine. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Poligalant, industrija za predelavo
plastičnih mas d.d. Volčja Draga
predsednik uprave
Lasič Marjan
Ob-98250
Uprava družbe na podlagi 7. točke Statuta Embalaža – podjetje za predelavo valovitega kartona in papirja ter trgovino d.d.
Maribor, Meljska c. 86, sklicuje
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7. skupščino
delniške družbe Embalaža d.d. Maribor,
ki bodne 22. 8. 2003 ob 13. uri, na
sedežu družbe v Mariboru, Meljska c. 86.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za izvolitev predsednika skupščine
Embalaže d.d. se predlaga Mojco Bizjak,
za preštevalki glasov pa Branko Sobočan in
Vlasto Peric.
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatu preveritve Letnega poročila uprave za poslovno leto 2002 s stališčem nadzornega
sveta do priloženega revizorjevega poročila
za poslovno leto 2002.
a) Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se Letno poročilo o poslovanju družbe v letu 2002, z revizijskim poročilom o preiskavi in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe.
b) Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček za leto 2002 v znesku 9,079.843,03 SIT ostane nerazporejen.
c) Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina potrdi delo uprave in nadzornega sveta v letu 2002 in jima podeli
razrešnico.
3. Imenovanje revizorja družbe za leto
2003.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za revizijski pregled poslovanja družbe v letu 2003 se imenuje revizijsko hišo
Deloitte&Touche revizija d.o.o.
Celoviti predlogi sklepov in gradiva k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v finančno-računovodskem sektorju družbe od ponedeljka do petka, od 12. do 14. ure, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved njihove udeležbe je
družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 13.30 v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Embalaža d.d. Maribor
uprava
Ob-98278
Na podlagi 6.3 točke statuta NTU upravljanje z naložbami, d.d., Strossmayerjeva
30, Maribor, sklicuje uprava
8. skupščino
delniške družbe NTU upravljanje z
naložbami, d.d.,
ki bo dne 21. 8. 2003 ob 12. uri v sejni
sobi Probanke d.d., na Strossmayerjevi 30,
v Mariboru.
Uprava družbe predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Darjo Papić, za preštevalki glasov pa Lilijano Studenčnik in Biserko Fekonja. Seji prisostvuje notar Friderik Bukovič.
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2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta o
rezultatih preveritve letnega poročila za leto
2002, sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2002 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2002.
Predlogi sklepov:
2.1 Skupščina sprejme informacijo o letnem poročilu za poslovno leto 2002, poročilu
nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega poročila.
2.2
Bilančni
dobiček
v
višini
195,613.905,09 SIT, ki je sestavljen iz nerazporejenega bilančnega dobička leta 2001
v višini 19,837.176,28 SIT ter čistega dobička leta 2002 v višini 175,776.728,81 SIT,
se deli:
– del bilančnega dobička v višini
110,946.000 SIT se uporabi za izplačilo dividend v višini 1.500 SIT bruto na delnico,
– del bilančnega dobička v višini
5,000.000 SIT, se nameni za nagrado upravi in nadzornemu svetu,
– preostali bilančni dobiček v višini
79,667.905,09 SIT ostane nerazporejen in
se odločanje o njegovi razporeditvi prenese
v naslednja leta.
Dividende se delničarjem izplačajo do
konca leta 2003, in sicer po stanju vpisov v
delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni
klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, na
dan 25. 8. 2003. V istem roku se realizira
tudi udeležba uprave in nadzornega sveta v
dobičku.
2.3. Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2002 ter jima podeljuje razrešnico.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet. Gradivo za skupščino, ki vsebuje
letno poročilo in poročilo nadzornega sveta, je na voljo vsak dan od 10. do 12. ure v
prostorih uprave, Strossmayerjeva 30, Maribor, od dneva objave do dneva zasedanja
skupščine. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Delničarji, ki želijo, da bodo njihovi nasprotni predlogi objavljeni v
skladu z zakonom, naj jih podajo v pisni
obliki z obrazložitvijo upravi v 7 dneh po
objavi sklica skupščine. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki so vpisani kot imetniki delnic družbe pri KDD na dan 18. 8. 2003 in
ki bodo svojo udeležbo pisno prijavili najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci morajo prijavi predložiti tudi
pooblastilo. Udeležence prosimo, da se najkasneje pol ure pred zasedanjem zglasijo
na sprejemnem mestu, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost ter prejeli gradivo in glasovnice.
NTU, d.d.
uprava družbe
Ob-98279
Na podlagi 273. člena ZGD in 41. člena
Statuta Kovinoplastike Lož Družbe pooblaščenke d.d., uprava družbe sklicuje
5. redno skupščino
Kovinoplastike Lož Družbe
pooblaščenke d.d.,
ki bo 21. 8. 2003 ob 18. uri v jedilnici
družbe v Ložu, Lož, C. 19. oktobra 57,
1386 Stari trg pri Ložu.
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Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine,
ter ugotovitev prisotnosti notarke.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Marko Žnidaršič.
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za preštevalca glasov se izvoli Meto Turk
in Metodo Vrtar. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Drage Intihar.
2. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlagane spremembe statuta na predlog
uprave in nadzornega sveta.
3. Predložitev letnega poročila in poročilo nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne
10. 7. 2003 o sprejemu Letnega poročila
za leto 2002.
4. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček za leto 2002 znaša 83,899.000 SIT.
4.2. Dividenda za leto 2002 znaša bruto
88 SIT na delnico, kar znaša skupaj
33,412.456 SIT. O uporabi preostalega dobička se bo odločalo v naslednjih letih.
Pravico do dividende imajo imenske delnice v lasti pravnih in fizičnih oseb, razen
delnice, ki so v skladu lastnih delnic, na
dan izvedbe skupščine.
Rok za izplačilo dividende delničarjem
je 60 dni od dneva sprejetja na skupščini.
4.3. Za uspešno 4 letno delo nadzornega sveta se podeli nagrada članom nadzornega sveta v višini skupaj 1,400.000 SIT
bruto. Izplačilo se izvrši v breme poslovnih
stroškov za leto 2003.
4.4. Potrdi in odobri se delo uprave in
nazornega sveta Kovinoplastike Lož Družbe
pooblaščenke d.d. v poslovnem letu 2002
in članom uprave in nadzornega sveta v smislu drugega odstavka 282.a člena ZGDF
podeli razrešnica.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet Kovinoplastike Lož Družbe pooblaščenke d.d. se
za obdobje 2003 do 2007 imenuje:
– Ivanka Mihelčič,
– Miloš Kovač,
– Anton Nahtigal,
– Bernard Turk,
– Milan Plos,
– Mitja Škrbec,
– Slavko Ožbolt,
– Jožef Avsec.
6. Sklep o pridobivanju lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
pooblašča upravo družbe, da kupuje v sklad
lastnih delnic z namenom umika kapitala in
z nameni, določeni v 1., 2., 3. in 6. alinei
240. člena ZGD. Vir za pridobitev lastnih
delnic so rezerve za lastne deleže. Uprava
družbe lahko izključi predkupno pravico pri
nakupu ali prodaji obstoječim delničarjem.
Družba bo kupovala lastne delnice po ceni,
ki bo višja od 1.000 SIT. Družba bo prodajala lastne delnice po ceni, ki bo najmanj
1.750 SIT. Družba oblikuje sklad lastnih delnic do višine 10% osnovnega kapitala. Uprava lahko umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega

kapitala. Ta sklep velja 18 mesecev od sprejema.
7. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 2003 revizijsko hišo –
KPMG.
8. Pobude in vprašanja.
Gradivo za skupščino delniške družbe
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ložu, Lož, C. 19. oktobra 57, 1386
Stari trg pri Ložu, v pisarni predsednika
uprave družbe, vsak delovni dan od 7. do
10. ure, od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7
dneh po objavi sklica skupščine, na upravo
družbe.
Udeležba na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 11. 8. 2003 in ki bodo sami ali
preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na
skupščini najmanj 3 dni pred dnem sklica
skupščine.
Delničarji na skupščini glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v
skupščinski prostor, ko tudi podpišejo seznam prisotnih udeležencev.
Delničarji, pooblaščenci ali zastopniki se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina,
bo odprt dve uri pred začetkom skupščine.
Če skupščina ob predpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 21. 8. 2003 ob 19. uri v istem
prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kovinoplastika Lož
Družba pooblaščenka d.d.
uprava družbe
Ob-98280
Uprava družbe na podlagi C.3 Statuta
delniške družbe Grafično embalažnega podjetja Tika Trbovlje d.d., sklicuje
sedmo sejo skupščine
delniške družbe GEP Tika Trbovlje d.d.,
ki bo dne 22. 8. 2003 ob 9. uri na
sedežu družbe, Cesta Tončke Čeč 44 v
Trbovljah, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.
Predlog sklepa:
– za predsednika 7. seje skupščine GEP
Tike d.d. se izvoli Mojca Bizjak,
– za preštevalca glasov se določi Jana
Vrtačnik,
– ugotovi se, da skupščini prisostvuje
notarka.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o poslovanju v letu 2002 in podelitev
razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta.
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Skupščina se seznani: s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega poročila uprave za poslovno leto 2002 in predlogom uprave o pokrivanju izgube,
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico članom uprave in nadzornega sveta
družbe za poslovno leto 2002.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
za revizijski pregled poslovanja za leto 2003
revizijsko družba Deloitte & Touche.
4. Predčasen odpoklic člana nadzornega sveta in izvolitev novega nadomestnega
člana nadzornega sveta:
Predlog sklepa: skupščina predčasno
odpokliče člana nadzornega sveta Franca
Jerino z dnem sprejema sklepa o odpoklicu
na skupščini.
Za novega člana nadzornega sveta –
predstavnika delničarjev se izvoli Radenko
Mijatović za dobo štirih let od dneva izvolitve dalje.
Gradivo
Celotno gradivo, vključno s predlaganimi spremembami statuta, je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe v Trbovljah, Cesta Tončke Čeč 44, vsak delavnik, od dneva objave sklica do dneva skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno.
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 sedmih dneh po objavi sklica seje skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi razen volilnih predlogov, ki jih ni treba utemeljevati.
Sklepčnost
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 9.30 v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
GEP Tika Trbovlje d.d.
uprava
Ob-98281
Na podlagi 6.3.3. točke Statuta družbe
Kovinar, kovinarstvo in trgovina, Novo mesto, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto uprava družbe sklicuje
6. sejo skupščine
družbe Kovinar Novo mesto d.d.,
ki bo v petek, 22. 8. 2003 ob 14. uri v
prostorih družbe Kovinar Novo mesto, d.d.,
Ljubljanska cesta 36, Novo mesto.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsednika
skupščine se imenuje odvetnik Borut Tiran,
za preštevalki glasov se imenuje Majdo Klobučar in Majdo Sinkovič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran.
2. Seznanitev z letnim revidiranim poročilom o poslovanju družbe v letu 2002 in
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poročilom nadzornega sveta, odločanje o
uporabi bilančnega dobička, oziroma pokrivanju bilančne izgube za leto 2002 ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom za leto 2002 in poročilom
nadzornega sveta.
b) Po pokritju izgube poslovnega leta
2002 bilančnega dobička oziroma bilančne
izgube ni.
c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2002.
3. Umik lastnih delnic.
Predlog sklepa: izvede se umik 16.470
lastnih delnic v skupni nominalni vrednosti
16,470.000 SIT.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se zmanjša s 164,700.000 SIT na
148,230.000 SIT, in sicer z umikom 16.470
lastnih delnic. Znesek, ki je enak nominalnemu znesku umaknjenih delnic, in sorazmerni del splošnega prevrednotovalnega
popravka kapitala, se odvede v kapitalske
rezerve. Razlog za zmanjšanje osnovnega
kapitala je zagotoviti kapitalsko ustreznost s
spremembo razmerja med lastniškim in dolžniškim kapitalom v korist dolžniškega.
5. Uskladitev statuta družbe z izvedenim
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: zaradi izvedenega zmanjšanja osnovnega kapitala se spremeni statut družbe v točki 3.1., prvi odstavek, ki
odslej glasi: Osnovni kapital družbe znaša
148,230.000 SIT in je razdeljen na
148.230 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo ene delnice 1.000 SIT.
6. Pridobivanje lastnih delnic na podlagi
pooblastila skupščine.
Predlog sklepa: po predlogu Vizije d.o.o.
skupščina pooblašča upravo, da lahko kupuje lastne delnice v skladu z 240. členom
Z.G.D. zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala družbe. Najnižja nakupna cena je 1 SIT,
najvišja pa 5.000 SIT.
7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revidiranje računovodskih izkazov za leto
2003.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za revidiranje letnega
poročila družbe za leto 2003 imenuje revizijska družba Dinamic d.o.o. iz Novega mesta.
Revizija se opravi v primeru, da je to
zakonsko obvezno (odvisno od razvrstitve
med male ali srednje družbe).
Gradivo za skupščino družbe in predlogi
sklepov so delničarjem na vpogled na sedežu družbe Kovinar Novo mesto, d.d. Ljubljanska cesta 36, Novo mesto vsak delovni
dan med 11. in 12. uro v času od dneva
sklica do dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi družbe, oziroma njihovi pooblaščeni
ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno
ali po pooblaščencu, oziroma zastopniku in
sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo
delničarji ob vstopu v prostor, v katerem bo
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potekala skupščina. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje istega dne z istim dnevnim redom ob 15. uri na
istem kraju.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kovinar Novo mesto, d.d.
direktor družbe
Ob-98284
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe
Kremen d.d., Industrija in rudniki nekovin,
Novo mesto, ter 283. člena Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe
6. skupščino
družbe Kremen d.d. Novo mesto,
ki bo v sredo dne 27. 8. 2003 ob 10. uri
v sejni sobi družbe Kremen, v Dolenjem
Mokrem Polju 40, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev navzočnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je
na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko zaseda.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščine Matjaža Satlerja, za preštevalca glasov pa Danila Korena in Jožeta
Cemiča.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
3. Poročilo nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila uprave za poslovno leto 2002 s stališčem nadzornega
sveta do priloženega revizijskega poročila
za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil za poslovno leto 2002, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskih poročil za poslovno leto 2002 in s potrditvijo letnih poročil za poslovno leto 2002.
4. Seznanitev skupščine z odločitvijo
uprave o razporeditvi dobička za poslovno
leto 2002 in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila in se strinja z odločitvijo uprave družbe
Kremen d.d. Novo mesto o načinu razporejanja dobička za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu družbe Kremen
d.d. Novo mesto razrešnico za poslovno
leto 2002.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2002 imenuje revizijska hiša Elstar
Consulting d.o.o. Velenje.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila za zastopanje na skupščini družbe je potrebno deponirati v tajništvu družbe, kjer mora biti hranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Vsak
delničar
ali
njegov
pooblaščenec naj prijavi svojo udeležbo na
skupščini družbe v pisni obliki, najkasneje
do vključno 25. 8. 2003.
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Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Popolno gradivo za 6. skupščino družbe
je delničarjem na vpogled pri direktorju
družbe ali pri vodji ekonomskega sektorja
družbe, in sicer vsak delovni dan od objave
sklica skupščine, do dneva zasedanja skupščine, od 8. do 9. ure.
Delničarje vabimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine upravi družbe ter ji tako omogočijo pravočasno pripravo njenih stališč.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo ponovno sestala eno uro kasneje, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.
Kremen d.d., Novo mesto
uprava
Ob-98285
V skladu s 1.točko 283.člena Zakona o
gospodarskih družbah sklicujem
4. sejo skupščine
družbe Lepenka Podjetje za
proizvodnjo in predelavo papirja
Tržič d.d. Slap 8,
ki bo 26. 8. 2003 ob 8.30 na sedežu
družbe Papir servis d.d. Ljubljana, Pod ježami 3, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka mag. Nina Češarek.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Jože Čad, za preštevalca glasov pa Sonja Rugelj in Tatjana Šlenc.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2002 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za leto 2002, z
mnenjem pooblaščenega revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta družbe.
3. Uporaba bilančnega dobička družbe
za leto 2002 in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na dan 31. 12. 2002
znaša čista izguba obračunskega obdobja
18,164.256,83 SIT. Izguba tekočega leta
se pokrije v breme rezerv v višini
12,536.176,87 SIT in v breme splošnega
prevrednotovalnega popravka kapitala v višini 5,628.079,96 SIT. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
njuno delo v letu 2002.
4. Imenovanje finančnega revizorja družbe za leto 2003.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 2003 se imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija, d.o.o. iz Ljubljane, Neurbergerjeva 30.
Gradivo za skupščino
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak delovni dan med 10.in 12. uro.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno.
Delničarje, njihove zakonite zastopnike
ali pooblaščence prosimo, da svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi vsaj
3 dni pred zasedanjem skupščine.
Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
uro kasneje, na istem mestu. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Lepenka, Podjetje za proizvodnjo
in predelavo odpadnega papirja
Tržič d.d.
direktor: Rudi Vrečar

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno.
Delničarje, njihove zakonite zastopnike
ali pooblaščence prosimo, da svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi vsaj
3 dni pred zasedanjem skupščine.
Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
uro kasneje, na istem mestu. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Papir servis, Podjetje za
predelavo odpadkov, d.d.
direktor: Jože Čad

Ob-98286
Na podlagi Statuta delniške družbe Papir servis, Podjetje za predelavo odpadkov,
d.d., Ljubljana, Pod ježami 3 in v skladu s
1.točko 283.člena Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem

Ob-98287
Uprava družbe Emona-Blagovnica Bežigrad d.d., na podlagi 283. člena Zakona o
gospodarskih družbah in Statuta družbe
sklicuje

9. sejo skupščine
družbe Papir servis, Podjetje za
predelavo odpadkov, d.d., Ljubljana,
Pod ježami 3,
ki bo 26. 8. 2003 ob 7.30 na sedežu
družbe Papir servis d.d. Ljubljana, Pod ježami 3, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka mag. Nina Češarek.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Rudi Vrečar, za preštevalca
glasov pa Sonja Rugelj in Tatjana Šlenc.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2002 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za leto 2002 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe.
3. Uporaba bilančnega dobička družbe
za leto 2002 in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na dan 31. 12. 2002
znaša
bilančni
dobiček
družbe
299,354.442,65 SIT in je sestavljen iz:
a) prenesenega čistega dobička iz preteklih let 257,766.660,41 SIT in
b) čistega dobička za leto 2002
41,587.782,24 SIT.
Bilančni
dobiček
v
višini
299.354.442,65 SIT se ne razporedi, oziroma se bo o njem odločalo v naslednjih
letih. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za njuno delo v letu
2002.
4. Imenovanje finančnega revizorja družbe za leto 2003.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 2003 se imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija, d.o.o. iz Ljubljane, Neurbergerjeva 30.
Gradivo za skupščino
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak delovni dan med 10.in 12. uro.

6. sejo skupščine družbe
Emona-Blagovnica Bežigrad d.d.,
Dunajska 49, 1000 Ljubljana,
ki bo v petek, 29. 8. 2003 ob 8.30 v
prostorih družbe na naslovu Dunajska 49,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles (predsednik, preštevalca in notar).
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagani dnevni red.
Za predsednika skupščine se imenuje
Gorazd B. Južina, odvetnik.
Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notar Miro Košak oziroma njegov namestnik.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2002 in odločanje o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
leto 2002.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2002 z mnenjem revizorja in s
pisnim poročilom nadzornega sveta.
b) Upravi in nadzornemu svetu družbe
se podeli razrešnico za poslovno leto 2002.
3. Sprejem sklepa uporabe bilančnega
dobička za leto 2002.
Predlog sklepa: bilančni dobiček za leto
2002 znaša 2,906.000 SIT in se uporabi
za kritje prenesene izgube iz preteklih let.
4. Sprememba statuta družbe, uskladitev dejavnosti družbe in formalna sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa:
a) Spremeni se sedež družbe: novi sedež družbe je: Ljubljana, poslovni naslov
družbe: Dunajska 49, Ljubljana.
b) Dejavnost družbe se uskladi z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti.
c) Skupščina družbe sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu.
5. Sprejem sklepa o začetku redne likvidacije družbe.
Predlog sklepa: ker ni mogoče v zadostni meri doseči ciljev družbe, družba Emona-Blagovnica Bežigrad d.d., Dunajska 49,
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1000 Ljubljana, preneha na podlagi sklepa
skupščine delničarjev in se začne postopek
redne likvidacije družbe.
Rok za prijavo terjatev upnikov družbe in
delničarjev, ki imajo delnice na prinosnika,
je 30 dni od objave sklepa o likvidaciji.
Za likvidacijskega upravitelja družbe se
imenuje B.W.A. svetovanje in upravljanje
d.o.o., Vojkova 78, Ljubljana.
Likvidacijski upravitelj ima pravico do povrnitve stroškov in do plačila za svoje delo iz
premoženja družbe po predlogu nadzornega sveta.
Po vpisu začetka likvidacijskega postopka v register, družba v svoji firmi uporablja
pristavek »v likvidaciji«.
6. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2003 se imenuje
BDO EOS Revizija d.o.o.
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov je na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Glasovalno pravico lahko uresničijo vsi
delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki 3 dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvo uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na sejo
skupščine 45 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničraji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpiskom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred
začetkom zasedaja skupščine. Če ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje eno uro kasneje, ob 9.30, v istih
prostorih. Skupščina bo na ponovnem zasedanju odločala ne glede na število prisotnih delnic.
Emona-Blagovnica Bežigrad d.d.
uprava družbe
Ob-98301
Skliče se
deveta redna skupščina
delniške družbe » Linija« – trgovsko in
gostinsko podjetje Murska Sobota d.d.,
ki bo 20. avgusta 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 skupščine se izvoli Stanislav Ficko, za prešteval-
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ki glasov se izvolita Breda Antalič in Silva
Titan.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice direktorju in
nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se je seznanila s pismenim
poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila in revizijskega poročila za leto 2002.
b) Višina bilančnega dobička po stanju na
dan 31. 12. 2002 znaša 44,824.492,57 SIT.
Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila
se sorazmerno višini deležev delničarjem
izplača znesek 4,000.000 SIT, ostali bilančni dobiček se prenese v naslednje leto.
c) Direktorici in nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto
2002.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta
Predlog sklepa: v nadzorni svet delniške
družbe Linija d.d. se za dobo štirih let imenujejo Andrej Topolnik, Jože Žido, Viktor
Žohar, Stanislav Ficko in Silva Titan.
5. Nagrada članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se določi pavšalni mesečni znesek
kot nagrada za delo v višini 80 EUR neto za
člana in 140 EUR neto za predsednika, plačljivo po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila.
6. Imenovanje revizorske družbe.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe Linija d.d. se za poslovno leto 2003
imenuje Audit družba 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 najkasneje tri dni pred skupščino družbe.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe, vsak delavnik od 12. do
14. ure.
Pooblaščenci morajo svoja pooblastila
deponirati pri upravi družbe najmanj tri dni
pred skupščino družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prihodu na skupščino izkažejo z osebnim
dokumentom. Če ob napovedani uri (prvi
sklic) skupščina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala po enournem odmoru (drugi
sklic). V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Linija d.d.
direktorica
nadzorni svet
Ob-98314
Na podlagi točke 6.3. statuta delniške
družbe Saturnus Orodjarna in strojegradnja
d.d., Litostrojska 40, Ljubljana, sklicuje
uprava družbe
7. redno skupščino
družbe Saturnus Orodjarna in
strojegradnja d.d. – v likvidaciji,
Litostrojska 40,
ki bo v četrtek 28. avgusta 2003 ob 9.
uri na sedežu družbe v Ljubljani, Litostrojska 40.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: za
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predsednika skupščine se izvoli Jurij Klešnik;
za preštevalca glasov pa Klavdija Škrbo Karabegovič in Snežana Mačar.
Skupščini bo prisostvovala notarka Marina
Ružič Tratnik iz Ljubljane.
2. Bilančni dobiček ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
a) skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta z dne 11. julij 2003 o sprejemu letnega poročila za leto 2002,
b) skupščina ugotavlja, da družba ni izkazala bilančnega dobička,
c) skupščina podeljuje upravi (likvidacijskemu upravitelju) in nadzornemu svetu družbe
razrešnico, s katero potrdi in odobri delo uprave (likvidacijskega upravitelja) in nadzornega
sveta v letu 2002.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep: za revidiranje letnega poročila za poslovno leto 2003 se imenuje
revizorska hiša PricewaterhouseCoopers
d.o.o., Parmova 53, Ljubljana.
Če ob prvem sklicu skupščine ni dosežena sklepčnost, se skupščina ponovi istega
dne ob 10. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Prostor zasedanja bo odprt 30 minut pred
začetkom zasedanja.
Skupščine družbe se lahko udeležijo vsi
delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in za fizične osebe vsebovati ime in priimek, naslov ter
rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja,
število glasov, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg podatkov o pooblaščencu še število glasov, firmo in
sedež ter podpis in žig pooblastitelja.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob prihodu na skupščino izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. V sprejemni pisarni so udeleženci
dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev
oziroma pooblaščencev.
Gradivo za skupščino je od objave tega
sklica skupščine dalje na vpogled delničarjem v tajništvu likvidacijskega upravitelja družbe na naslovu: Litostrojska 40, Ljubljana, vsak
delovni dan od 11. do 13. ure. V gradivu se
nahaja letno poročilo in pisno mnenje nadzornega sveta o poslovnem poročilu.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge,
ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v
roku 7 dni od objave sklica skupščine, priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.
Saturnus Orodjarna in
strojegradnja d.d. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Boris Rakar, inž. str.
Št. 41/03
Ob-98317
Na podlagi 29. točke Statuta družbe, sklicujemo
11. skupščino
družbe I & I, Avtobusni prevozi, delniška
družba, s sedežem v Kopru, Vojkovo
nabrežje 32,
ki bo v torek, dne 19. 8. 2003 ob 13. uri
v sejni dvorani poslovne stavbe Intereurope
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d.d., Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles in ugotovitev
sklepčnosti.
3. Sprejem sklepa o izplačilu dividend
prednostnim delničarjem.
4. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o razrešnici članom uprave in nadzornega sveta za leto 2002.
5. Spremembe Statuta.
6. Prenehanje mandata članom nadzornega sveta na podlagi odstopnih izjav in
imenovanje novih članov nadzornega sveta.
7. Imenovanje revizorja.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:
Predlog sklepa k 2. točki: izvolijo se
predsednik skupščine, dva preštevalca glasov, ter se imenuje notarka po predlogu
sklicatelja.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov,
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
Predlog sklepa k 3. točki: prednostnim
delničarjem se izplača prednostna dividenda v višini 800 SIT/delnico za leto 2000 in
leto 2001.
Predlog sklepa k 4. točki:
1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2002 in poročilom nadzornega
sveta.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2002.
Predlog sklepa k 5. točki: sprejmejo se
predlagane spremembe Statuta.
Predlog sklepa k 6. točki:
a) Skupščina se seznani z odstopnimi
izjavami članov nadzornega sveta, in sicer:
Vladimirja Petraviča, Mojmirja Suharja, Iztoka Jelačina, Josipa Suvajdžiča in Zlatka Gerova, ter jih odpokliče.
b) Članom nadzornega sveta se izplača
nagrada za dosedanje delo v višini
1,164.000 SIT neto.
c) V novi nadzorni svet se imenuje Damijan Verdnik, Martin Lorenci in Zoran
Orsagović.
Predlog sklepa k 7. točki: za revizorja
družbe se za leto 2003 imenuje revizijska
družba Constantia UHY, d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda, je delničarjem
na vpogled v tajništvi uprave, na sedežu
družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, V.
nadstropje, vsak delovnik od 9. do 12. ure,
v času od dneva objave, pa do vključno 18.
8. 2003.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsak nasprotni predlog delničarjev k predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti v pisni obliki,
obrazložen in vložen v enem tednu po objavi tega sklica, v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, V.
nadstropje.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini,
imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo
družbe, njihovi pooblaščenci, ali zastopniki, ki najkasneje 3 dni pred skupščino v
tajništvu uprave na sedežu družbe v Kopru,
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Vojkovo nabrežje 32, V. nadstropje, pisno
prijavijo svojo udeležbo.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in
priimek, ter naslov pooblaščena, kraj in datum, ter podpis pooblastitelja, za pravne
osebe pa ime in priimek, ter naslov pooblaščenca za firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja). Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na skupščino.
Vsaka navadna in prednostna delnica daje delničarju 1 glas.
O vseh točkah dnevnega reda, je glasovanje z dvigom rok.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 60 minut pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna, po
ponovno zasedanje istega dne, t.j. 19. 8.
2003 ob 14. uri v isti dvorani. Skupščina
bo takrat veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
I & I d.d.
uprava
Ivan Djurkov
Ob-98319
Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in na podlagi 6.32 točke Statuta družbe Hotel Ribno, turizem d.d., Bled, sklicuje
direktor družbe Hotel Ribno, turizem d.d.,
Bled
10. redno skupščino
družbe hotel Ribno, turizem d.d., Bled,
Izletniška 44, Bled,
ki bo v torek, 26. 8. 2003 ob 13. uri v
prostorih Hotela Ribno, Izletniška 44, Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvoli se predsednika skupščine in dva preštevalca glasov. Seji bo prisostvoval povabljen notar.
2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red skupščine Hotel Ribno, turizem
d.d., Bled.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2002 s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev
razrešnice direktorju in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s sprejetim letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2002 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega
poročila družbe za leto 2002.
Predlog sklepa: Skupščina potrjuje in
odobri delo direktorja in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2002 in jima podeljuje
razrešnico.
Gradivo k posameznim točkam s predlogi sklepov, letno poročilo za poslovno leto
2002 in poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu so delničarjem na vpogled v
upravi delniške družbe na Bledu, Izletniška
44, vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva te objave.
Sklepi skupščine so veljavni, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega osnovnega
kapitala družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki bodo vpisani v delniško knjigo pri Klirin-

ško depotni družbi Ljubljana na dan 14. 8.
2003 in njihovi zastopniki ali pooblaščenci
in bodo svojo udeležbo pisno prijavili upravi
družbe na Bledu, Izletniška 44, najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine,torej do
vključno 23. 8. 2003 do 11. ure. Pooblaščenci morajo v istem roku oddati tudi pisna pooblastila.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 26. 8. 2003 ob 13.30 v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Uprava Hotel Ribno, turizem d.d.,
Bled
Anton Remic, direktor
Ob-98330
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 28. člena statuta družbe
Litijska mesarija d.d., Slatna 1, Šmartno
pri Litiji uprava družbe sklicuje
7. sejo skupščine,
ki bo v torek, dne 26. 8. 2003 ob 13.
uri v poslovnih družbe, Slatna 1, Šmartno.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Ireno Čož, za sestavo notarskega zapisa se pooblasti Mirota Bregar notarja v Litiji. Za preštevalki glasov se izvoli
Ireno Kremžar in Ani Vidmar.
Skupščina ugotovi sklepčnost in potrdi
dnevni red.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2002, poročilom nadzornega sveta in revizorjevim poročilom.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2002 in jima podeljuje razrešnico.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2002.
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2002
znaša 13,483.687,18 SIT.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini
13,482.867,18 SIT ostane nerazdeljen.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme naslednji sklep:
Zaradi smrti člana nadzornega Andreja
Gradišek se imenuje novi član nadzornega
sveta Janja Čizmič univ. dipl. ing. živ. teh.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2003.
Predlog sklepa: za opravljanje revizije za
leto 2003 se na predlog nadzornega sveta
imenuje revizijska družba Audit, d.o.o. Murska Sobota.
Vse gradivo in informacije o skupščini
so delničarjem na vpogled v splošno-kadrovski službi vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine podajo predloge in dopolnitve dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge. Predlogi so lahko le v pisni obliki
in obrazloženi.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.
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Prijavo za udeležbo na skupščini je potrebno deponirati najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine; to velja tako za delničarje kot za pooblaščence.
Prijava je možna le po pošti oziroma telefaksu, kateremu pa mora nujno slediti tudi
priporočena pošta.
Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane skupščine, le-ta ponovno sestane in glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Litijska mesarija d.d.
uprava družbe
Ob-98337
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe, sklicuje uprava družbe
13. skupščino
Slip, d.d.,
ki bo 18. 8. 2003, ob 17. uri v sejni sobi
na Cigaletovi 9 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvoli predsednika skupščine in preštevalce
glasov ter imenuje notarja, po predlogu
uprave.
2. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2002 in pisnim poročilom nadzornega sveta.
b) Ugotovljeni bilančni dobiček za leto
2002 v višini 57,978.537,03 SIT ostane
nerazporejen.
c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2002.
3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme spremembe
in dopolnitve statuta v predloženem besedilu. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
določi čistopis statuta skladno s sklepi skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 14. 8. 2003. Glasovalno pravico lahko
uresničujejo le tisti delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo družbi pisno najavili svojo udeležbo na skupščini. Prijava je pravočasna, če na sedež
družbe prispe do vključno 14. 8. 2003.
Gradivo za skupščino je na vpogled pri
upravi družbe vsak delovni dan med 10. in
11. uro.
Slip, d.d.,
uprava družbe
Ob-98338
Na podlagi točke 6.3. prečiščenega besedila Statuta delniške družbe Trikon Proizvodnja oblačil d.d. Kočevje, sklicuje
uprava družbe

Št.

8. skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 25. 8. 2003, ob 8.
uri v sejni sobi družbe Trikon d.d. Kočevje,
Reška cesta 14.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in imenovanje notarja.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2002 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizijske hiše,
sklepanje o pokrivanju izgube ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
leto 2002.
3. Imenovanje revizijske hiše.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlogi sklepov:
Ad 1.: Skupščina ugotovi sklepčnost, izvoli predsednika skupščine, preštevalca glasov in imenuje notarja.
Ad 2.: Sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2002 s predlaganimi
predlogi sklepov.
Ad 3.: Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2003 se imenuje predlagano
revizijsko hišo.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
na Reški cesti 14 v Kočevju vsak delovni
dan v tednu, med 8. in 11. uro, v času od
dneva objave dnevnega reda do dneva zasedanja skupščine.
Nasprotne predloge ali dopolnitve k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji predložijo upravi pisno v sedmih dneh
po objavi sklica priporočeno po pošti ali
neposredno na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
najkasneje 3 dni pred skupščino upravi
družbe pisno napovejo udeležbo ter predložijo pooblastilo za zastopanje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina zopet sestane ter je sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Trikon d.d.
direktor
Ob-98366
Na podlagi točke 9.2. Statuta delniške
družbe Radgonske gorice Gornja Radgona, Jurkovičeva 5, Gornja Radgona in skladno z določbami Zakona o gospodarskih
družbah, uprava družbe sklicuje
6. skupščino
delniške družbe Radgonske gorice
Gornja Radgona d.d.,
ki bo v četrtek, dne 28. 8. 2003 ob 12.
uri v prostorih družbe, Jurkovičeva 5, Gornja Radgona.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Janez Perš, za preštevalca
glasov pa Cvetka Črepnjak in Marjan Edšid.
Seji prisostvuje vabljeni notar mag. Rošker Andrej za sestavo notarskega zapisnika.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pismenim poročilom nadzornega
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sveta družbe in revizijskim poročilom, ki se
nanašata na preveritev letnega poročila
družbe za leto 2002.
4. a) Odločanje o uporabi bilančnega
dobička družbe za leto 2002.
b) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o
uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in nadzornega sveta se ugotovi bilančni dobiček v višini
486,161.512,78 SIT, ki se sestoji iz:
– prenesenega čistega dobička iz preteklih let v višini 404,367.287,50 SIT,
– čistega preostalega bilančnega dobička iz poslovnega leta 2002 v višini
81,794.225,28 SIT.
Ugotovljeni bilančni dobiček se uporabi
za:
– izplačilo
dividend
v
višini
80,699.603,26 SIT oziroma 2.237,05 SIT
po delnici bruto,
– izplačilo nagrade upravi v višini
2,548.408,52 SIT bruto,
– izplačilo nagrade članom nadzornega
sveta v skupni višini 1,698,939,01 SIT bruto, druge rezerve v višini 30,000.000 SIT,
– preostali del bilančnega dobička v višini 371,214.561,99 SIT ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo v roku 60 dni po
sprejetju sklepa na skupščini družbe tistim
delničarjem, ki bodo kot lastniki delnic vknjiženi pri KDD tri dni pred sejo skupščine, t.j.
na dan 25. 8. 2003. Nagrade se izplačajo
v istem roku kot dividende.
b) Podeli se razrešnica upravi – direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu
za poslovanje iz leta 2002.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja za poslovno
leto 2003 imenuje revizorsko družbo AUDIT d.o.o. družba za revizijo in svetovanje
Murska Sobota.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo pri Klirinško-depotni družbi tri dni
pred zasedanjem skupščine, t.j. na dan 25.
8. 2003.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko po pošti dostavijo družbi tako, da jo
le-ta sprejme najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno
izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo gradivo in glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo uprave za poslovno leto 2002, po-
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ročilo nadzornega sveta in revizijsko poročilo, bo na vpogled v tajništvu na sedežu
družbe v Gornji Radgoni, Jurkovičeva 5,
vsak delavnik med 8. in 14. uro.
Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine s priporočeno pošto
pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge in dopolnilne predloge k dnevnemu
redu.
Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
Radgonske gorice
Gornja Radgona d.d.
uprava
Franc Škrobar, inž. kmet.
Št. 9/2-7/2003
Ob-98350
Na podlagi točke 7.2. – sedmega poglavja Statuta delniške družbe Konstruktor
splošno gradbeno podjetje d.d. Maribor,
Sernčeva ulica 8 in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah, uprava
družbe sklicuje
7. sejo skupščine
delniške družbe Konstruktor d.d.,
ki bo v četrtek, 21. 8. 2003 ob 13. uri v
sejni sobi družbe, Sernčeva ulica 8, 2000
Maribor, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
izvoli odvetnika Igorja Osvalda, za predsednika verifikacijske komisije se izvoli Franca Štiberca, za preštevalki glasov pa Lilijano Žel in Miro Maherl. Za notarja se potrdi
Stanislava Bohinca.
2. Potrditev razrešnice upravi in nadzornemu svetu na podlagi seznanitve z letnim
poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero
potrdi in odobri delo teh dveh organov v
letu 2002.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2003 imenuje družbo: ITEO-Abeceda d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 30.
7. 2003, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležnce, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, najmanj 1 uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpiskom iz sodnega registra.
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Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan od 18. 7. 2003 do 21. 8. 2003
med 10. in 13. uro v pravno-kadrovski službi
družbe.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina na napovedni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Konstruktor d.d. Maribor
uprava družbe
Uroš Fonovič, univ. dipl. inž. grad.
Ob-98381
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Ljubljana, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., uprava sklicuje
7. redno sejo skupščine
Elektro Ljubljana, javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d.,
ki bo v sredo, 27. avgusta 2003 ob 13.
uri na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska
c. 58/I (sejna soba), z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Vida Šturm in Alenka Pretnar.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
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 skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
2. b) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2002.
Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico
za poslovno leto 2002.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2003 skupščina
imenuje družbo Deloitte&Touche, revizija,
d.o.o., Dunajska 9, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska 58/I,
vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,

njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom skupščine.
Elektro Ljubljana, d.d.
predsednik uprave
Vincenc Janša, univ. dipl. inž. el.
član uprave
Ludvig Sotošek, univ. dipl. ek.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 1/2003
S-98053
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 1/2003 sklep z dne 7. 7. 2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Pivovarna Tara, Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Mariborska 86,
Celje (matična številka: 5846366).
Odslej se firma glasi: Pivovarna Tara,
Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Mariborska 86, Celje (matična številka:
5846366) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovenga dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 01100-1000339014 (sklic
na št. 11-42153-7110006).
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Št.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
8. oktobra 2003 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 7. 7.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 7. 2003

neznatne vrednosti in ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo na
Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih
pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 7. 2003

St 100/2002-25
S-98054
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 100/2002 sklep z dne 7. 7.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Marč Transport - Dušak Marjan, Prevozi
in storitve k.d., Cesta na Ostrožno 93,
Celje – v stečaju (matična številka:
1539809) se zaključi v skladu z dol. čl.
99/II ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Marč Transport Dušak Marjan, Prevozi in storitve k.d., Cesta na Ostrožno 93, Celje – v stečaju (matična številka: 1539809), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 7. 2003

St 91/2002
S-98058
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 91/2002 z dne 3. 7. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Asimom Mešićem
s firmo Boutique »As Ekskluziv« Asim
Mešić s.p., Mesarski prehod 7, Maribor,
ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 7. 2003

St 79/2002
S-98055
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 79/2002 z dne 3. 7. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Andrejem Verčičem s firmo Rokles - Parketarstvo in trgovina Andrej Verčič s.p., Zg. Velka
77/a, Zgornja Velka, ker je premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo na
Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih
pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 7. 2003
St 109/2002
S-98056
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 109/2002 z dne 3. 7. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim
podjetnikom
Enverjem
Čehićem s firmo Čehić Enver s.p., promet z nepremičninami in posredovanje
v gradbeništvu, Razlagova 11/5, Maribor, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 7. 2003
St 111/2002
S-98057
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 111/2002 z dne 3. 7. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Vladimirjem Skroberjem s firmo Tapetništvo Skrober Vladimir s.p., Engelsova 132, Maribor, ker
je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,

St 127/2002
S-98059
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 127/2002 z dne 3. 7. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Svetislavom Premovičem s firmo P & S zastopanje in
posredovanje v prometu blaga in storitev, Svetislav Premovič s.p., Maribor,
Prušnikova 18, ker je premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo na
Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih
pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 7. 2003
St 137/2002
S-98060
To sodišče je s sklepom opr. št. St
137/2002 z dne 3. 7. 2003 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojno podjetnico Tatjano Kosi s firmo Bar
Rendes - vous, gostinska dejavnost - bar,
Tatjana Kosi s.p., Maribor, Mlinska ul.
24, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 7. 2003
St 191/2002
S-98061
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 191/2002 z dne 4. 7. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Borisom Leksom
s firmo Gostinska dejavnost – bar, Boris
Leks s.p., Lipa bar, Grajski trg 1, Maribor, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti in ne zadošča
niti za stroške stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo na
Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih
pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 7. 2003
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St 115/2002
S-98062
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 115/2002 z dne 3. 7. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Pepaj Alilom s.p.,
Splošna gradbena dejavnost, Falska
110, Ruše, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti in ne
zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 7. 2003
St 121/2002
S-98063
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 121/2002 z dne 3. 7. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojno podjetnico Matejo Schaubach s
firmo Cafe Gambrinus - Schaubach Mateja – okrepčevalnica s.p., Maribor, Gledališka 29/b, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti in
ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 7. 2003
St 64/2000
S-98064
To sodišče je s sklepom St 64/2000 z
dne 2. 7. 2003 ustavilo nadaljnje vnovčevanje premoženja stečajnega dolžnika Dafina
d.o.o. Ljubljana – v stečaju, Tržaška 2 in
stečajni postopek zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Terjatev stečajnega dolžnika, prijavljena
v stečajnem postopku Komercialne banke
Triglav se v neizplačanem delu z dnem pravnomočnosti sklepa prenese na upnika Slovenska zadružna kmečka banka d.d. Ljubljana, skupaj z vsemi stranskimi pravicami.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2003
St 203/2002
S-98065
To sodišče je s sklepom opr. št. St
203/2002 z dne 7. 7. 2003 zaključilo likvidacijski postopek nad dolžnikom Open Society Institute – Slovenija, Zavod za odprto družbo, Slovenija – v likvidaciji, Vegova 8, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2003
St 65/2003
S-98066
To sodišče je s sklepom St 65/2003
dne 7. 7. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Tesarstvo Zdravko Tomac
s.p. Sela 27, Osilnica, ter nato z istim sklepom ta postopek zaključilo zaradi premajhne stečajne mase.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
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Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2003
St 78/2003
S-98067
To sodišče je s sklepom z dne 29. 5.
2003 pod opr. št. St 78/2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
ABC Tehnohit, trgovsko podjetje na veliko in malo d.o.o., Ulica 1. junija 1, Trbovlje, matična številka: 5488419, šifra dejavnosti: 52.120 trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah, davčna
št.: 88492613.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na
transakcijski
račun
št.:
01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (29.
5. 2003).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Marta Kalpič Zalar iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Cementarna Trbovlje d.d., Kolodvorska cesta 5,
– Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo,
– Slovenijales trgovina d.o.o., Dunajska
cesta 22, 1511 Ljubljana,
– Piramida d.o.o. Zagorje, Polje 10,
1410 Zagorje,
– Jožica Bedenk, Šuštarjeva Kolonija
26/B, Trbovlje.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 29. 5. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2003
St 19/2003
S-98068
1. Z dnem 4. 7. 2003 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom ASLO - Podjetje
za trgovino in storitve d.o.o., Murska Sobota, Trg zmage 8.
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2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti tudi dokazilo o plačani taksi,
ki znaša 2% tolarske vrednosti od vsote
prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900
SIT in največ 38.000 SIT. Ne plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega
odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso
morajo plačati pravne osebe na račun sodnih taks št. 01100-1000339014, fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
št. 01100-1000338529, sklic na št. 11
42200-7110006-51100193.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 6. 10. 2003 ob 12. uri v razpravni
dvorani št. 12 Okrožnega sodišča v Murski
Soboti.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 4. 7. 2003 nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka stečajnega postopka nad dolžnikom in
prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 7. 2003
St 9/2003
S-98069
To sodišče je s sklepom št. St 9/2003 z
dne 7. 7. 2003 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom ARA Recycle Reciklaža, trgovina in inženiring
d.o.o. Dobova, Tončka Kežmana 4, Dobova, matična številka 5703972.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 7. 7. 2003
St 3/2003
S-98070
To sodišče je s sklepom št. St 3/2003 z
dne 7. 7. 2003 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Starcom
International zabavna industrija d.o.o.
Brežice, matična številka 5469201.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 7. 7. 2003
St 37/2001
S-98071
To sodišče je s sklepom opr. št. St
37/2001 z dne 4. 7. 2003 odločilo, da se
stečajni postopek nad dolžnikom Splošno
gradbeništvo Rangelov Joco s.p., Gortanova ulica št. 2, Izola, matična številka

5160078000, začne in takoj zaključi, po
pravnomočnosti tega sklepa se na lokalno
skupnost Občino Izola prenese terjatev dolžnika do tožene stranke Občine Izola v višini 5,386.239,40 SIT s pp, brez prevzema
obveznosti ter odreja izbris stečajnega dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Zoper sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 7. 2003
St 50/2002
S-98072
To sodišče je s sklepom opr. št. St
50/2002 z dne 6. 6. 2003, ki je postal
pravnomočen dne 24. 6. 2003 potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom Pristaniški
dok, prekladanje, skladiščenje, popravila, d.o.o., Vojkovo nabrežje 3, Koper
ter njegovimi upniki.
Terjatve upnikov so razdeljene v razrede, kot je to razvidno iz načrta finančne
reorganizacije, ki je sestavni del sklepa o
potrditvi prisilne poravnave.
Ugotovljena terjatev upnika Telekom Slovenije d.d. Ljubljana je v skladu z načrtom
finančne reorganizacije uvrščena v razred
D, in sicer terjatev v višini 11.950 SIT, ki se
poplača v višini 20% v roku enega leta od
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave, skupaj z obračunanimi obrestmi
po obrestni meri, ki je enaka faktorju Euribor do dneva plačila.
Potrjena 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 terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima
za vse upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene in so navedeni v seznamu, ki je
sestavni del sklepa o potrditvi prisilne poravnave, moč izvršilnega naslova.
Ugotovi se, da terjatve upnikov, ki so
privolili v konverzijo svojih terjatev v poslovne deleže dolžnika, z dnem pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave zaradi konverzije v poslovne deleže prenehajo.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 7. 2003
St 6/2003
S-98073
To sodišče je s sklepom opr. št. St
6/2003 z dne 19. 6. 2003 potrdilo prisilno
poravnavo, sklenjeno med dolžnikom Corona, proizvodnja in trženje električnih
in plinskih aparatov, d.d., Reteče 4, Škofja Loka in njegovimi upniki, sprejeto na
naroku dne 19. 6. 2003.
Terjatve upnikov so bile razvrščene v štiri razrede, kot sledi:
– razred A – terjatve ločitvenih upnikov,
katerih položaj se po potrditvi načrta finančne reorganizacije ne spremeni,
– razred B – terjatve iz naslova kratkoročnih in likvidnostnih kreditov in dolgoročnih in investicijskih kreditov, za katere upniki nimajo ločitvene pravice in bodo poplačane v višini 100% ugotovljenih terjatev v
roku 5 let po pravnomočno sklenjeni prisilni
poravnavi, in sicer s triletnim moratorijem
na odplačilo glavnice ter rednim mesečnim
poplačilom obresti, ki bodo obračunane po
2% nominalni obrestni meri,
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– razred C – terjatve ostalih upnikov,
predvsem dolžnikovih dobaviteljev, ki bodo
odpisane v višini 80% in poplačane v višini
20% ugotovljenih terjatev v postopku prisilne poravnave v roku enega leta po pravnomočno sklenjeni prisilni poravnavi. V ta razred se uvrščajo vse morabitne neevidentirane terjatve, ki bi se utegnile pojaviti kasneje
in vse evidentirane terjatve pri dolžniku, ki
pa niso bile prijavljene v postopku prisilne
poravnave. Vse navedene terjatve bodo poplačane z obračunanimi obrestmi po temeljni obrestni meri od dneva začetka postopka prisilne poravnave do dneva poplačila,
– razred D – terjatev upnika Bozovičarja, ki uveljavlja odškodnino zaradi poškodbe pri delu, ki mu gre po 160. členu ZPPSL
v višini 100%, glede na sodno poravnavo v
37 obrokih po 511,30 EUR po srednjem
tečaju BS.
Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi je sestavni del
sklepa.
Seznam upnikov, katerih terjatve niso bile prerekane z navedbo ugotovljenih terjatev, je sestavni del izreka sklepa.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se kasneje ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 2. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 7. 2003
St 48/2003
S-98189
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 48/2003 sklep z dne 9. 7. 2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Stožir Marjana s.p., Bar Simma
in posredništvo, Petrovče 102, Petrovče (matična številka: 5125385).
Odslej se firma glasi: Stožir Marjana s.p.,
Bar Simma in posredništvo, Petrovče 102,
Petrovče (matična številka: 5125385) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevičs.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-

Št.

mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 01100-1000339014 (sklic
na št. 11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
1. oktobra 2003 ob 14. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 9. 7.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 7. 2003
St 50/2003
S-98190
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 50/2003 sklep z dne 9. 7. 2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Agencija Azil, Branka Hohnec
s.p., Prešernova cesta 7/a, Velenje (matična številka: 1005677).
Odslej se firma glasi: Agencija Azil, Branka Hohnec s.p., Prešernova cesta 7/a, Velenje (matična številka: 1005677) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 01100-1000339014 (sklic
na št. 11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
1. oktobra 2003 ob 9.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 9. 7.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 7. 2003
St 46/2003
S-98191
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 46/2003 sklep z dne 9. 7. 2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Hoko Interieri, Proizvodnja in
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storitve d.o.o., Koroška cesta 54, Velenje (matična številka: 1666231).
Odslej se firma glasi: Hoko Interieri, Proizvodnja in storitve d.o.o., Koroška cesta
54, Velenje (matična številka: 1666231) –
v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 01100-1000339014 (sklic
na št. 11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
1. oktobra 2003 ob 8.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 9. 7.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 7. 2003
Št. 30/2003
S-98192
To sodišče je s sklepom opr. št. St
30/2003 z dne 10. 6. 2003 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
LIST d.o.o., Ljubljana, Brilejeva 3, Ljubljana in njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik izplačal:
– upnikom razreda C (navadni upniki s
faktorjem glasovalne pravice 1) njihove ugotovljene terjatve v višini 20% v roku enega
leta od pravnomočno sklenjene prisilne poravnave z obrestmi po obrestni meri 1,35%
letno od začetka postopka prisilne poravnave (19. 2. 2003) do plačila,
– na način, v višini in rokih iz zgoraj navedene alinee se poplačajo tudi terjatve
upnikov, ki svojih terjatev, nastalih do 19. 2.
2003, niso prijavili v postopku prisilne poravnave, ter upnikov, ki so svoje terjatve
prijavili, pa so bile v postopku prisilne poravnave prerekane, če se naknadno ugotovijo razen terjatve upnikov razreda D,
– upnikm razreda D (terjatve iz naslova
davkov in prispevkov) v primeru, če bodo
njihove terjatve naknadno ugotovljene, izplačati terjatve, zmanjšane za odpisane za-
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konske zamudne obresti do začetka postopka prisilne poravnave (19. 2. 2003) na način, v višini in rokih, določenih v prvi alinei.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
10. 6. 2003. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 26. 6.
2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2003
St 13/2000
S-98193
To sodišče je izdalo sklep opr. št. St
13/2000 z dne 8. 7. 2003, da se začne
stečajni postopek nad dolžnikom LO – MI
s.p. Lojk Mitja, Cesta 15. septembra 4,
Nova Gorica.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, pošta
Šempeter.
Upniki naj z vlogo in dokazili vse v dveh
izvodih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijava mora biti pisna in vsebovati
firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno
prebivališče ali bivališče upnika, pravno
podlago in znesek terjatve, številko žiro ali
drugega računa upnika, če ga ima. Taksa
za prijavo terjatev se plača v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj v vrednosti 100 točk
(kar znaša 1.900 SIT) in največ do vrednosti 2000 točk (kar znaša 38.000 SIT). Sodna taksa do zneska 10.000 SIT se plača v
sodnih kolekih, nad tem zneskom pa z nakazilom na TRR št. 01100-1000-339014,
sklic na št. 11 42218-7110006-00001300.
Dokazilo o plačani sodni taksi mora biti priloženo prijavi terjatev.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 22. 10.
2003 ob 10. uri, v sobi 108/I tega sodišča.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 8. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 7. 2003
St 16/2003
S-98194
To sodišče je izdalo sklep opr. št. St
16/2003 z dne 16. 6. 2003, da se začne
stečajni postopek nad dolžnikom Mesnina
Ivan, Trgovina in predelava d.o.o., Gradišče, Gradišče 31, Renče.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, pošta
Šempeter.
Upniki naj z vlogo in dokazili vse v dveh
izvodih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijava mora biti pisna in vsebovati
firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno
prebivališče ali bivališče upnika, pravno
podlago in znesek terjatve, številko žiro ali
drugega računa upnika, če ga ima. Taksa
za prijavo terjatev se plača v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj v vrednosti 100 točk
(kar znaša 1.900 SIT) in največ do vrednosti 2000 točk (kar znaša 38.000 SIT). Sodna taksa do zneska 10.000 SIT se plača v
sodnih kolekih, nad tem zneskom pa z nakazilom na TRR št. 01100-1000-339014,
sklic na št. 11 42218-7110006-00001603.
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Dokazilo o plačani sodni taksi mora biti priloženo prijavi terjatev.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 1. 10.
2003 ob 8.30, v sobi 108/I tega sodišča.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 16. 6. 2003.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 6. 2003
St 58/2000
S-98195
To sodišče je izdalo sklep opr. št. St
58/2000 z dne 8. 7. 2003, da se začne
stečajni postopek nad dolžnikom Interierji
– Notranja ureditev prostorov Darko Lah
s.p., Kovk 10, Col.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, pošta
Šempeter.
Upniki naj z vlogo in dokazili vse v dveh
izvodih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijava mora biti pisna in vsebovati
firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno
prebivališče ali bivališče upnika, pravno
podlago in znesek terjatve, številko žiro ali
drugega računa upnika, če ga ima. Taksa
za prijavo terjatev se plača v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj v vrednosti 100 točk
(kar znaša 1.900 SIT) in največ do vrednosti 2000 točk (kar znaša 38.000 SIT). Sodna taksa do zneska 10.000 SIT se plača v
sodnih kolekih, nad tem zneskom pa z nakazilom na TRR št. 01100-1000-339014,
sklic na št. 11 42218-7110006-00005800.
Dokazilo o plačani sodni taksi mora biti priloženo prijavi terjatev.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 22. 10.
2003 ob 9.30, v sobi 108/I tega sodišča.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 8. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 7. 2003
St 19/2003
S-98196
To sodišče je izdalo sklep opr. št. St
19/2003 z dne 7. 7. 2003, da se začne
stečajni postopek nad dolžnikom Elkoplej,
Trgovsko podjetje d.o.o., Tolmin, Brunov
drevored 25a, Tolmin.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, pošta
Šempeter.
Upniki naj z vlogo in dokazili vse v dveh
izvodih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijava mora biti pisna in vsebovati
firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno
prebivališče ali bivališče upnika, pravno
podlago in znesek terjatve, številko žiro ali
drugega računa upnika, če ga ima. Taksa
za prijavo terjatev se plača v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj v vrednosti 100 točk
(kar znaša 1.900 SIT) in največ do vrednosti 2000 točk (kar znaša 38.000 SIT). Sodna taksa do zneska 10.000 SIT se plača v
sodnih kolekih, nad tem zneskom pa z nakazilom na TRR št. 01100-1000-339014,

sklic na št. 11 42218-7110006-00001903.
Dokazilo o plačani sodni taksi mora biti priloženo prijavi terjatev.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 22. 10.
2003 ob 9. uri, v sobi 108/I tega sodišča.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 7. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 7. 2003
St 7/2003
S-98197
To sodišče je izdalo sklep opr. št. St
7/2003 z dne 3. 7. 2003, da se začne
stečajni postopek nad dolžnikom Avtopromet Gorica, tovorni promet, d.o.o., Nova
Gorica, Cesta 25. junija 1a.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat iz Tolmina, Tumov drevored 1.
Upniki naj z vlogo in dokazili vse v dveh
izvodih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijava mora biti pisna in vsebovati
firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno
prebivališče ali bivališče upnika, pravno
podlago in znesek terjatve, številko žiro ali
drugega računa upnika, če ga ima. Taksa
za prijavo terjatev se plača v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj v vrednosti 100 točk
(kar znaša 1.900 SIT) in največ do vrednosti 2000 točk (kar znaša 38.000 SIT). Sodna taksa do zneska 10.000 SIT se plača v
sodnih kolekih, nad tem zneskom pa z nakazilom na TRR št. 01100-1000-339014,
sklic na št. 11 42218-7110006-00000703.
Dokazilo o plačani sodni taksi mora biti priloženo prijavi terjatev.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 22. 10.
2003 ob 8.30, v sobi 108/I tega sodišča.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 3. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 7. 2003
St 50/2000
S-98198
To sodišče je izdalo sklep opr. št. St
50/2000 z dne 8. 7. 2003, da se začne
stečajni postopek nad dolžnikom Avtoprevoznik, Egon Karer, s.p., Branik 24/a,
Branik.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, pošta
Šempeter.
Upniki naj z vlogo in dokazili vse v dveh
izvodih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijava mora biti pisna in vsebovati
firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno
prebivališče ali bivališče upnika, pravno
podlago in znesek terjatve, številko žiro ali
drugega računa upnika, če ga ima. Taksa
za prijavo terjatev se plača v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj v vrednosti 100 točk
(kar znaša 1.900 SIT) in največ do vrednosti 2000 točk (kar znaša 38.000 SIT). Sodna taksa do zneska 10.000 SIT se plača v
sodnih kolekih, nad tem zneskom pa z nakazilom na TRR št. 01100-1000-339014,
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sklic na št. 11 42218-7110006-00005000.
Dokazilo o plačani sodni taksi mora biti priloženo prijavi terjatev.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 22. 10.
2003 ob 9.45, v sobi 108/I tega sodišča.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 8. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 7. 2003
St 12/2003
S-98199
S sklepom tukajšnjega sodišča, opr. št.
St 12/2003, je sodišče dne 3.7. 2003 začelo stečajni postopek nad družbo Julija –
Trgovina, uvoz-izvoz, zastopanje in turizem d.o.o., Koper, Prade, C. XVI št. 4, in
ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča za stroške stečajnega postopka, stečajni postopek tudi takoj zaključilo.
Terjatve dolžnika, razvidne iz 2. točke
izreka sklepa, se predajo Mestni občini Koper brez prevzema obveznosti za terjatve
do stečajnega dolžnika.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 8. 7. 2003
St 25/2002-36
S-98241
To sodišče je s sklepom opr. št. St
25/2002 z dne 10. 7. 2003 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Nibble, informacijski sistemi, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 6, Kranj, matična številka 5388988, šifra dejavnosti 74.204.
Za stečajnega upravitelja se postavi Grega Erman, Dunajska 106, Ljubljana.
Dolžnikove upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave naj upniki vložijo v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano takso.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 17.
10. 2003 ob 9. uri v sobi 113/I tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil pritrjen na oglasno desko sodišča dne
10. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 7. 2003
St 27/2003
S-98242
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 27/2003 sklep z dne 9. 7. 2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Pri
Kovaču, Podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Ločica 1, Polzela – v stečaju
(matična številka: 5309433), se zaključi v
skladu z dol. čl. 99/II ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Pri Kovaču,
Podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.,

Št.

Ločica 1, Polzela, iz pristojnega sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 7. 2003
St 40/2003
S-98244
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 40/2003 sklep z dne 9. 7. 2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Špan Simon s.p., Razgledna ulica 15,
Celje (matična številka: 1335774), se zaključi v skladu z dol. čl. 99/II ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok
za preizkus terjatev, razpisan za dne 10.
septembra 2003 ob 13.45, soba št. 106/I
tega sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Špan Simon s.p.,
Razgledna ulica 15, Celje (matična številka:
1335774), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 7. 2003
St 43/2003
S-98246
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 43/2003 sklep z dne 9. 7. 2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Catex – prevoz stvari v cestnem prometu Radivoj Cafuta s.p., Gaberke 55, Šoštanj (matična številka: 5550922), se zaključi v skladu z dol. čl. 99/II ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok
za preizkus terjatev razpisan za dne 10. septembra 2003 ob 14.30, soba št. 106/I tega sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Catex – prevoz
stvari v cestnem prometu Radivoj Cafuta
s.p., Gaberke 55, Šoštanj (matična številka: 5550922), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 7. 2003
St 128/2003
S-98249
To sodišče je s sklepom St 128/2003
dne 10. 7. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Sedea Servis splošnih dejavnosti, d.o.o., Ljubljana, Stegne 25a,
matična številka 5497213, šifra dejavnosti
74.700.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
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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 1. 10. 2003 ob 9.30, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2003
St 30/2003
S-98251
To sodišče je v stečajni zadevi samostojne podjetnice Marije Kovač s firmo
Kovač Marija s.p., Trgovinske storitve,
trgovina na debelo, Gosposvetska 35,
Maribor, s sklepom opr. št. St 30/2003 z
dne 9. 7. 2003, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št.
26/99 in 96/2002, ZPP), ki se po 15. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji (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 dolžnici – samostojni podjetnici
Mariji Kovač začasnega zastopnika.
V zadevi se obravnava predlog upnika
Republike Slovenije, Ljubljana, Grgorčičeva 20, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelk v Mariboru, za začetek
stečajnega postopka proti dolžnici – samostojni podjetnici Mariji Kovač.
Začasni zastopnik je Darko Vran, odvetnik iz Maribora, Ulica talcev 3, Maribor.
Zastopnik bo zastopal dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2003
St 240/2002-49
S-98359
To sodišče obvešča vse upnike, da bo
drugi narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi Felpt Podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ptujska cesta 184, dne 15. 9. 2003
ob 9. uri v sobi št. 240.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 7. 2003
St 61/2000
S-98360
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Univex, d.o.o., Trgovina in storitve, Rožna 8, Idrija, izdalo
dne 30. 5. 2003 sklep opr. št. St 61/00 s
katerim se je stečajni postopek v tej zadevi
zaključil.
Po 99. členu Zakona o prisilni poravnavi
stečaju in likvidaciji se lahko upniki pritožijo
zoper ta sklep v roku 15 dni po tej objavi na
Višje sodišče v Kopru. Pritožbo se vloži pisno v dveh izvodih pri tem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 7. 2003
St 3/2003
S-98361
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Hotel Hvala, Restavracija Topli val, Cvetka & Vladimir Hvala, Vladimir Hvala, s.p., Trg svobode 1,
Kobarid, izdalo dne 19. 6. 2003 sklep opr.
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št. St 3/2003 s katerim se je stečajni postopek v tej zadevi zaključil.
Po 99. členu Zakona o prisilni poravnavi
stečaju in likvidaciji se lahko upniki pritožijo
zoper ta sklep v roku 15 dni po tej objavi na
Višje sodišče v Kopru. Pritožbo se vloži pisno v dveh izvodih pri tem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 7. 2003
St 51/2003
S-98362
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 51/2003 sklep z
dne 11. 7. 2003:
I. Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: Chemtech, Proizvodnja in
storitve d.o.o., Cesta X/5, Velenje (matična številka: 5773300) in njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
se poziva, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino,
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (11. 7.
2003).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk, (1.900 SIT)
in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 01100-1000339014, sklic na
številko: 11-42153-7110006.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka da prijavijo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Rudi Hramec s.p., Praprotnikova
1, Mozirje, številka delovnega dovoljenja
L16/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Veplas d.d., Štrbenkova 1, Velenje,
2. Adecco H.R. d.o.o., Ul. XIV. divizije
6, Celje,
3. Emo ETT d.o.o., Mariborska cesta
86, Celje,
4. Plastis d.o.o., Efenkova c. 61, Velenje,
5. Koprivc Damjan – predstavnik delavcev.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 3,000.000 SIT na TRR
Okrožnega sodišča
v Celju št.
01100-6960421564,
sklic
na
št.
5-51-2003, v roku 8 dni po prejemu
pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 7. 2003
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Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Intertrans d.d. Ljubljana, Brnčičeva 51,
preklicuje štampiljko z napisom INTERTRANS d.d. LJUBLJANA, POSLOVALNICA
MARIBOR, št. 06. Ob-98200

Priglasitveni list
Bernardis Milan, Ulica svobode 8, Piran Pirano,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 40-1530/97-99, izdan dne 1. 10. 1997 in
20. 1. 1999. gnk-124936
Bevc Motoh Emilija, Gubno 34, Lesično,
priglasitveni list, opravilna št. 054-333/1994,
izdan dne 1. 6. 1994. gnb-124620
Durmiši Eran s.p., Čevljarska 3, Koper Capodistria, priglasitveni list, opravilna
št. 17/II/3-749/95, izdan dne 26. 6. 1995.
gnq-124259
Eurostik d.o.o., Kolodvorska 8, Dornberk,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 058970/3734/02-47/2000, izdana dne
14. 6. 2000. gnl-124460
Majdančič Ivo, IX korpusa 20, Izola - Isola,
priglasitveni list, opravilna št. 013-0461/94.
gnk-124461
Mušič Nives, Savska cesta 11, Bled,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 060886/3909/01-54/1997 in obrtno dovolenje z isto številko, izdana dne 25. 7. 1997.
gnb-124924
Piljević Husein, Ižanska cesta 398/3,
Ljubljana,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 28-2271/96, izdan dne 17. 4. 1996.
gnm-124688
Piljević Husein, Ižanska cesta 398/3,
Ljubljana,
obrtno
dovoljenje,
št. 057051/3600/01-38/1996, izdano dne
1. 10. 1996. gnk-124690
Rozman Robert s.p., Dragočajna 30,
Smlednik, priglasitveni list, opravilna
št. 27-1411/94, izdan dne 5. 12. 1994.
gnk-124686
Strajnar Janez, Podsmereka 5/h, Dobrova, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 032633/0184/00-37/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnn-124558
Šerbak Alojz, Cesta na Bellevue 1, Rogaška Slatina, priglasitveni list, opravilna
št. 054-0002/93, izdan dne 26. 10. 1993.
gng-124240
Žitnik Branka s.p., Pristava 27/b, Pristava pri Mestinju, priglasitveni list, opravilna št. 054-0867/1995, izdan dne 26. 3.
1995. gnh-124239

Potne listine
Ajanović Dijana, Rusjanov trg 2, Ljubljana, potni list, št. P00842710. gni-124488
Ažman Katica, Osp 83/a, Črni Kal, maloobmejno prepustnico, št. AI 122106.
gno-124857
Berić Slobodan, Kamniška 20/a, Ljubljana, potni list, št. P00168879.
gnq-124680
Brajnik Črt, Kozlovičeva ulica 7, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 122072, izdala UE Koper.
gnd-124593
Cokan Matjaž, MiklošičevA 13, Ljubljana,
potni
list,
št.
P00593839.
gnp-124685
Cvetko Gregor, Stara Vrhnika 22, Vrhnika, potni list, št. P00141586.
gnr-124654
Černigoj Stojan, Orehovlje 9/e, Miren,
potni list, št. P00848347. gnr-124579
Demšar Tina, Savska 35, Domžale, potni list, št. P00590508. gnf-124320
Dobravčič Luka ml., Loka 108, Tržič,
potni list, št. P00603639. gnm-124709
Elikan Jakob, Eipprova 19, Ljubljana,
potni list, št. P00702045. gnb-124470
Faganel Barbara, Prule 1, Ljubljana,
potni list, št. P00221895. gnu-124476
Fink Vida, Langusova ulica 31, Ljubljana, potni list, št. P00093397. gnz-124371
Gerbec Rok Rudi, Laknerjeva ulica 8,
Ljubljana, potni list, št. P00531509.
gnv-124550
Gojković Adrijana, Volaričeva 40, Postojna, potni list, št. P00048869.
gnk-124540
Hmelina Karolina, Smrečnikova 26, Novo mesto, potni list, št. P00252468.
gnv-124750
Hribar Viktor, Novakova ulica 20, Mengeš, potni list, št. P00200064.
gny-124747
Kabanov Vera, Celovška 287, Ljubljana,
potni
list,
št.
P00846279.
gnl-124539
Kabanov Viktor, Celovška 287, Ljubljana, potni list, št. P00830920. gni-124538
Kastelic Lilijana, Kuštrinova 1, Ljubljana, potni list, št. P00369951. gnb-124520
Kastelic Tomaž, Kuštrinova 1, Ljubljana, potni list, št. P00075495. gnc-124519
Kerez Slaviša, Kamna Gorica 43, Kamna Gorica, potni list, št. P00841785.
gnb-124745
Kermc Anja, Brezovica 37, Šmarješke
Toplice, potni list, št. P00762286.
gnz-124321
Kham Boris, Tržaška 22, Ljubljana, potni list, št. P00343952. gnl-124410
Končar Ivan, Zelena pot 34, Logatec,
potni list, št. P00393019. gnw-124724
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Košir Klemen, Na Gaju 11, Ljubljana,
potni list, št. P0032104. gnp-124481
Kovačič Vesna, Regentova 2, Maribor,
potni list, št. P00097867. gnu-124301
Krajnc Boris, Gasilska ulica 5A, Selnica ob Dravi, potni list, št. P00253456.
gnp-124706
Krejić Marinka, Šlandrov trg 37/a, Žalec, potni list, št. P00389169. gnr-124379
Kurtanjek Luka, Študentovska 3A, Idrija, potni list, št. P00533246. gnv-124700
Lasič Marjo, V mlinu 45, Šempeter pri
Gorici, potni list, št. P00770131.
gnr-124429
Lasič Vanja, V mlinu 45, Šempeter pri
Gorici, potni list, št. P00770129.
gnq-124430
Lipovšek Uroš, Zadobrova 92, Škofja
vas,
potni
list,
št.
P00626740.
gnr-124454
Longo Anita, Eipprova 19, Ljubljana,
potni list, št. P00568082. gnz-124471
Malešević Draga, Cesta dveh cesarjev
106/r,
Ljubljana,
potni
list,
št.
P00827265. gnb-124920
Malovrh Katarina, Štihova 23, Ljubljana, potni list, št. P00778163. gny-124847
Najdek Tomislav, Cesta Cirila Tavčarja
3B, Jesenice, potni list, št. P00014398.
gny-124597
Nožić Nenad, Cesta Jaka Platiše 17,
Kranj, potni list, št. P00779781.
gnd-124243
Osredkar Dejan, Smledniška cesta 89,
Kranj, potni list, št. P00608548.
gne-124242
Pavlin Aljaž, Cankarjeva 18, Maribor,
potni list, št. P 67576. gnp-124356
Pernuš Janez, Kejžarjeva 32/a, Jesenice, potni list, št. P00832005. gnr-124929
Pesja Jožef, Cirila Tavčarja 5, Jesenice, potni list, št. P00104068. gnr-124479
Pilih Valerija, Levec 44/b, Petrovče,
potni list, št. P000717695. gnp-124381
Podobnik Hrustić Nina, Bevkova 3, Dobrovo v Brdih, potni list, št. AI 96548.
gni-124313
Potočnik Nina, Ob studencu 19, Ljubljana, potni list, št. P00686319.
gnc-124669
Povoden Mojca, Gasilska ulica 5/a,
Selnica ob Dravi, potni list, št. P00253457.
gnw-124699
Povšič Sonja, Švabičeva ulica 3, Ljubljana, potni list, št. P00522777.
gni-124413
Rejc Novak Metoda, Šlosarjeva ulica 4,
Ljubljana, potni list, št. P00710457.
gnc-124844
Ribar Suzana, Dobrovlje 14, Braslovče,
potni list, št. P00134141. gno-124382
Roland Andrej Rudolf, Grafenauerjeva
7, Ljubljana, potni list, št. P00397683.
gnt-124552

Št.

Savarin Oskar, Gregoričeva 38, Kranj,
potni list, št. P00305777. gnz-124546
Šef Jože, Kamence 16, Rogaška Slatina,
potni
list,
št.
P00566549.
gnw-124624
Trček Jurij, Bergantova ulica 6, Ljubljana, potni list, št. P00065491. gnh-124864
Zimonja Aleksandra, Brilejeva 7, Ljubljana, potni list, št. P00665989.
gnp-124506
Zimonja Ljubica, Brilejeva 7, Ljubljana,
potni list, št. P00665988. gnq-124505
Žmavc Izidor, Vinarska C5, Bizeljsko,
potni list, št. P00860857. gnc-124894
Žnidar Aleš, Hrastje 115, Kranj, potni
list, št. P00607742. gni-124717
Žorž Lidija, Oševljek 35, Renče, maloobmejno prepustnico, št. AI000126928.
gnx-124323
Žugelj Martin, Trdinova cesta 21, Šmarje-SAP, potni list, št. P00586950.
gnd-124418

Osebne izkaznice
Amon Asija Aleksandra, Borova vas 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1148435.
gnu-124451
Amon Beber Metka, Borova vas 16, Maribor, osebno izkaznico, št. 1148334.
gnw-124449
Amon Igor, Borova vas 16, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 1148379.
gnv-124450
Antloga Frančiška, Ložnica 15, Žalec,
osebno
izkaznico,
št. 797453.
gns-124353
Arh Darko, Srednja vas 112, Srednja
vas v Bohinju, osebno izkaznico,
št. 682767. gnr-124754
Aršič Medeja, Spodnja Velka 78, Zgornja Velka, osebno izkaznico, št. 1615761.
m-801
Bago Pavla, Glavarjeva 12/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 61412.
gnv-124675
Bartolj Marija, Podreber 21, Straža,
osebno
izkaznico,
št. 1544450.
gnq-124880
Baš Jože, Belca 20/a, Mojstrana,
osebno
izkaznico,
št. 691627.
gnk-124361
Behar Šefik, Pod turnom 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 875806.
gnl-124485
Berdnik Ivan, Jenkova 11, Velenje,
osebno
izkaznico,
št. 1541507.
gnc-124619
Berlič Danijela, Cesta 4. julija 94,
Spodnji Duplek, osebno izkaznico,
št. 1412819. gnu-124626
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Blažič Danica, Hajdoše 107, Hajdina,
osebno
izkaznico,
št. 1551163.
gnm-124859
Bogša Viktorija, Litmerk 15/b, Ormož,
osebno
izkaznico,
št. 1042125.
gne-124767
Bohak Helena, Kostanjevec 50, Zgornja
Ložnica,
osebno
izkaznico,
št. 1582132. gnw-124874
Bohnec Martin, Goričane 29/a, Medvode, osebno izkaznico, št. 268863.
gnc-124469
Bončina Davor, Dolenja Trebuša 72,
Slap ob Idrijci, osebno izkaznico,
št. 966516. gnp-124306
Bovha Špela, Prisojna pot 1, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št. 228042.
gnd-124743
Božič Marija, Pucova 4, Celje, osebno
izkaznico, št. 42759. gnd-124443
Božič Mitja, Beblova ulica 14, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 1127142.
gni-124613
Božič Mitja, Prisoje 2, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 1423566.
gnl-124735
Bratovž Vid, Iška 129/a, Ig, osebno izkaznico, št. 191140. gnf-124741
Brdnik Franc, Spodnje Preloge 26, Slovenske Konjice, osebno izkaznico,
št. 1081886. gnw-124574
Brecelj Tit, Legatova ulica 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1004897.
gnu-124926
Bukšek Jožef, Ulica Gradnikove brigade 6, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1283298. gny-124397
Bušić Maja, Glinškova ploščad 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1524921.
gnu-124551
Cajnko Stanislav, Mucherjeva 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 127392.
gnw-124424
Cimerman Jožefa, Heroja Vojka 33, Maribor, osebno izkaznico, št. 0223588.
gnc-124869
Cizej Gregor, Plečnikova 26, Celje,
osebno
izkaznico,
št. 0681258.
gny-124622
Colja Nataša, Kolodvorska 16, Bled,
osebno
izkaznico,
št. 1391931.
gnh-124714
Cotar Marija, Mihaele Škapinove 1, Sežana, osebno izkaznico, št. 0569093.
gnc-124694
Curk Mojca, Lucija, Kogojeva 13, Portorož - Portorose, osebno izkaznico,
št. 533180. gnc-124394
Čamer Štefanija, Keršova ulica 5, Vojnik, osebno izkaznico, št. 586550.
gny-124347
Čeh Silvo, Podvinci 120/c, Ptuj, osebno izkaznico, št. 668045. gnk-124761
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Černic Lazić Adrijana, Volčja Draga 35,
Volčja
Draga,
osebno
izkaznico,
št. 696592. gnv-124325
Češarek Lidija, Prijateljev trg 4, Ribnica, osebno izkaznico, št. 000926593.
gni-124692
Čuček Biljana, Trnovska ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 187310.
gnt-124852
Čuk Milan, Rozmanova ulica 3/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1636963.
gnq-124855
Derganc Vesna, Češča vas 4, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 1356836.
gnh-124314
Dolenc Justina, Gorjupova 36, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1337416.
gnz-124496
Domitrović Željko, Tomšičeva 7, Jesenice, osebno izkaznico, št. 845509.
gnh-124718
Draksler Slavko, Na jami 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 0121806.
gnc-124573
Draksler Valerija, Belokriška 40, Portorož - Portorose, osebno izkaznico,
št. 1061354. gns-124428
Drenovec Mirjana, Ulica Marjana Kozine 42, Novo mesto, osebno izkaznico,
št. 1353662. gny-124322
Drevenšek Martina, Stanošina 3/b,
Podlehnik, osebno izkaznico, št. 334250.
gnl-124810
Droč Danica, Ulica Oktrobrske revolucije 29, Izola - Isola, osebno izkaznico,
št. 821112. gnf-124766
Đuraš Branka, Heroja Staneta 7, Žalec, osebno izkaznico, št. 208395.
gni-124363
Esih Pinter Marjetka, Lipa pri Frankolovem 22, Celje, osebno izkaznico,
št. 0222598. gnx-124823
Fabčič Marijan, Dane pri Sežani 87, Sežana, osebno izkaznico, št. 0597992.
gnc-124719
Ferenček Mojca, Ulica Slavka Gruma
66, Novo mesto, osebno izkaznico,
št. 381287. gnk-124586
Ferlinc Mojca, Sketova ulica 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 824086.
gnq-124705
Ferme Primož, Limovce 15, Trojane,
osebno
izkaznico,
št. 0353144.
gnn-124708
Fink Vida, Langusova ulica 31, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 42535.
gny-124372
Fišter Tamara, Ljubljanska cesta 22,
Celje, osebno izkaznico, št. 1049468.
gnf-124816
Fišter Tilen, Ljubljanska cesta 22, Celje, osebno izkaznico, št. 1421926.
gng-124815
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Fras Borut, Norički vrh 38, Gornja Radgona, osebno izkaznico, št. 766199.
gnm-124759
Fuchs Jožica, Brezje pri Poljčanah 10,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 966026.
gnx-124348
Furjan Daniel, Smetanova 90, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 253900.
gnl-124610
Furjan Tamara, Rošpoh 135, Kamnica,
osebno izkaznico, št. 1527654. m-819
Gabor Branko, Trnje 83, Črenšovci,
osebno
izkaznico,
št. 0642342.
gnl-124710
Gabor Marija, Fokovci 85, Fokovci,
osebno
izkaznico,
št. 720245.
gnm-124734
Galuf Lucija, Hotunje 26, Ponikva, osebno izkaznico, št. 399298. gne-124342
Gašperšič Alojzij, Jakčeva 39, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 256515.
gnh-124564
Gomboc Aleš, Sveti Jurij 15/b, Rogašovci, osebno izkaznico, št. 893552.
gnq-124580
Gorčan Irma, Štefana Kovača 21, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 398807.
gni-124338
Goričar Blaž, Parižlje 46, Braslovče,
osebno
izkaznico,
št. 1273908.
gnc-124569
Goričar Duško, Parižlje 46, Braslovče,
osebno
izkaznico,
št. 1038929.
gnz-124571
Gorišek Stanko, Kavškova ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 427688.
gns-124503
Gorkič Andrej, Cesta v Loko 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 188905.
gnk-124861
Gornik Igor, Gospodinjska ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 426325.
gnb-124645
Gradišnik Rožica, Ob potoku 2, Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št. 341299.
gnh-124364
Gregorec Doroteja, Ulica 5. prekomorske 21, Ptuj, osebno izkaznico,
št. 905907. gnn-124758
Guček Friderik, Škapinova ulica 2, Celje, osebno izkaznico, št. 1352915.
gnk-124711
Harej Rajko, Potok Pti Dornbergu 195,
Dornberk, osebno izkaznico, št. 956255.
gni-124763
Hećimović Senahid, Kregarjeva 1, Brežice, osebno izkaznico, št. 505380.
gnf-124341
Hirkič Darko, Hladilniška 26/c, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 5970.
gno-124407
Hočevar Marija, Podpeč 20, Videm-Dobrepolje, osebno izkaznico, št. 682678.
gne-124667

Hočevar Špela, Loka pri Zidanem mostu 74, Loka pri Zidanem Mostu, osebno
izkaznico, št. 478462. gnd-124493
Hočevar Tinca, Kamni vrh 12, Zagradec, osebno izkaznico, št. 1448439.
gnp-124931
Horvat Franc, Ižakovci 104/a, Beltinci,
osebno
izkaznico,
št. 985968.
gnr-124462
Hren Marinka, Gorenje 2, Zreče, osebno izkaznico, št. 0469838. gnh-124814
Hribar Andrej, Količevo 47/a, Domžale,
osebno
izkaznico,
št. 331087.
gnm-124384
Hribar Urška, Gradnikova cesta 119,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 295657.
gnv-124304
Hribar Viktor, Novakova ulica 20, Mengeš, osebno izkaznico, št. 1025948.
gnx-124748
Hrovat Franc, Poljanska 69, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1529502.
gnu-124676
Hrup Ivan, Brezje 2, Podplat, osebno
izkaznico, št. 1052208. gnv-124875
Husaković Todora, Saveljska cesta
73/e, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 952124. gnt-124427
Huš Gabrijela, Marija Reka 77, Prebold,
osebno izkaznico, št. 70716. gnt-124452
Ilič Nina, Toplarniška 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1567244. gnz-124671
Ivić Tomislav, Goriška 1, Celje, osebno
izkaznico, št. 0462540. gng-124865
Jančar Anton, Zgornja Besnica 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1555796.
gnn-124283
Jašari Ajša, Cesta dveh cesarjev 106/f,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 461548.
gnj-124712
Jaušovec Alojz, Ponikva 2A, Ponikva,
osebno
izkaznico,
št. 0739455.
gno-124707
Jernejšek Franc, Stoperce 54, Stoperce, osebno izkaznico, št. 825931.
gnz-124721
Jevšenak Darijan, Ulica I. celjske čete,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 0026640.
gnt-124877
Jud Jože, Kokrski log 7, Kranj, osebno
izkaznico, št. 0707985. gnt-124577
Jugovic Milenka Emilija, Bilečanska 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 477062.
gnj-124837
Juhart Blažka, Partizanska 42, Oplotnica, osebno izkaznico, št. 811580.
gne-124442
Juvan Genovefa, Krožna cesta 3/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 455566.
gnx-124423
Kaferle Jožef, Maistrova 6, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št. 1579819.
gno-124632
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Kamnikar Gregor, Trg komandanta Staneta 6, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1665300. gnt-124752
Kapun Jernej, Cesta talcev 4, Zreče,
osebno
izkaznico,
št. 0737394.
gnt-124702
Karlovčec Sašo, Pristava 43, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št. 1293836.
gnl-124760
Kašič Bojan, Sokolska ulica 18, Mirna,
osebno
izkaznico,
št. 899533.
gnk-124561
Kašič Maja, Sokolska ulica 18, Mirna,
osebno
izkaznico,
št. 899514.
gnj-124562
Kašič Tanja, Sokolska ulica 18, Mirna,
osebno
izkaznico,
št. 899486.
gnl-124560
Kikelj Aljoša, Varda 60, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št. 215006.
gnf-124591
Klugler Marko, Maistrova 2/a, Žalec,
osebno
izkaznico,
št. 328855.
gnj-124612
Knavs Matej, Ob sotočju 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 144821.
gny-124297
Kočevar Boštjan, Ulica 1. maja 4, Metlika, osebno izkaznico, št. 269301.
gnw-124324
Kočevar Ivan, Hrušica 58C, Hrušica,
osebno
izkaznico,
št. 1109826.
gny-124572
Kokalj Janez, Breznica 34/a, Žirovnica,
osebno
izkaznico,
št. 35814.
gnb-124445
Kokole Jolanda, Na rob 31, Izlake,
osebno izkaznico, št. 8763. gnb-124695
Konič Dragica, Orehovlje 28, Miren,
osebno
izkaznico,
št. 1628479.
gnj-124762
Kopriva Arnšek Martina, Lopata 23, Celje, osebno izkaznico, št. 1485939.
gni-124863
Korelc Janko, Sejenice 14, Velika Loka, osebno izkaznico, št. 1546490.
gnk-124536
Koren Milan, Stritarjeva 11, Celje, osebno izkaznico, št. 1651731. gnn-124733
Koritnik Aleš, Majde Vrhovnikove 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 974233.
gnn-124508
Korošec Nataša, Krekova ulica 6, Maribor, osebno izkaznico, št. 1069064.
gnk-124736
Kos Vesna, Glavni trg 18, Muta, osebno izkaznico, št. 341414. gnl-124335
Kostanjšek Slavko, Podlog 42, Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkaznico,
št. 319503. gnu-124776
Košir Andrej, Dolenjska cesta 45/d,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1302004.
gnw-124299

Št.

Košnik Iris, Jurovska cesta 2, Lenart v
Slov.goricah,
osebno
izkaznico,
št. 1437059. gnp-124581
Kovačič Jožefa, Zupančičeva 9, Domžale, osebno izkaznico, št. 762399.
gnq-124380
Kovačič Milka, Potov vrh 38, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 1371401.
gnp-124331
Kovačič Tia, Žolgerjeva ulica 28, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1671095.
gnp-124656
Kranjc Metod, Luize Pesjakove 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1615745.
gnc-124919
Krasnići Sabit, Borštnikova 100, Maribor, osebno izkaznico, št. 1254226.
gnu-124726
Krijan Goran, Dragonja 95, Sečovlje Sicciole, osebno izkaznico, št. 189132.
gns-124753
Kruhar Puc Romana, Pavšičeva ulica 2,
Logatec, osebno izkaznico, št. 734281.
gno-124682
Kuplen Elizabeta, Bišečki vrh 48/a, Trnovska vas, osebno izkaznico, št. 956281.
gnb-124595
Kuplen Franc, Bišečki vrh 48/a, Trnovska vas, osebno izkaznico, št. 956282.
gnz-124596
Kušar Jerneja, Brilejeva 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. P00244497.
gns-124903
Lapajne Ana, IX korpus 73, Solkan,
osebno izkaznico, št. 6005. gno-124757
Leitgeb Maksimiljana, Tolsti vrh 184,
Ravne na Koroškem, osebno izkaznico,
št. 1557299. gnq-124755
Leskovec Tone, Ulica padlih borcev 5,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 705924. gnr-124604
Likar Bizjak Martina, Ulica Gradnikove
brigade 4/a, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 1186458. gnq-124455
Majerle Cvetka, Kidričeva 1, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 1474102. gnl-124689
Majzelj Tone, Arkova 6, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 244895.
gnf-124666
Mally Živko, Stari log 62, Pragersko,
osebno
izkaznico,
št. 0987440.
gnd-124868
Marič Danica, Železnikova 31, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 0204487.
gne-124817
Marn Barbara, Koroška ulica 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 348969.
gnh-124389
Mati Milko, Borštnikova 22, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 1161795.
gnt-124902
Mavrič Blagica, Jesihov štradon 59,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1161289.
gnh-124839
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Mavrinac Jožefa, Ulica 1. maja 4, Metlika, osebno izkaznico, št. 668075.
gnn-124858
Mencingar Ana, Krimska 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 161351.
gnn-124908
Merc Stanislava Marija, Cesta VII 2, Velenje, osebno izkaznico, št. 1064347.
gnp-124885
Mesojednik Darinka, Kunaverjeva 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 632300.
gnb-124570
Mihelj Emil, Gregorčičeva 6, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št. 44322.
gns-124328
Mikloša Daša, Betonova 4, Kranj, osebno izkaznico, št. 1337062. gni-124517
Milavec Katarina, Studeno 34, Postojna, osebno izkaznico, št. 480042.
gnr-124329
Milharčič Alojz, Ulica Guiliano 2, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 983882.
gng-124315
Mirković Marija, Smrtnikova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 458413.
gnz-124846
Močnik Frančišek, Gornji Rudnik, Cesta II/3, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 453614. gnk-124486
Močnik Mitja, Hum 62/a, Kojsko, osebno izkaznico, št. 1327279. gnp-124756
Mohar Danilo, Turjaška 6, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št. 312333.
gnp-124456
Mošič Simona, Ruška cesta 31, Maribor, osebno izkaznico, št. 115858.
gnu-124876
Moškrič Karol, Sostrska 32, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 476767.
gnk-124386
Mrčun Ana, Kajuhova 4, Domžale,
osebno
izkaznico,
št. 0651477.
gnm-124884
Muhič Anja, Spodnja Velka, Zgornja Velka, osebno izkaznico, št. 1615771. m-802
Muhič Marjan, Zabovci 86/a, Markovci, osebno izkaznico, št. 1628072.
gnn-124583
Navotnik Ludvik, Livarska cesta 28, Vuzenica, osebno izkaznico, št. 534289.
gnl-124435
Novak Frančiška, Javorje 5, Blagovica,
osebno
izkaznico,
št. 0765984.
gng-124740
Novak Zvonko, Prvomajska 33, Maribor, osebno izkaznico, št. 0438465.
gnq-124730
Oblak Anže, Gradnikova 1, Kranj, osebno izkaznico, št. 1323739. gns-124578
Obrstar Damjan, Vodnikova cesta 17/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 838321.
gnr-124679
Ogrin Danijel, Bevke 52, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 1249922. gnj-124887
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Ogrinec Matej, Tiranova ulica 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1365033.
gnv-124375
Ojsteršek Matjaž, Plešivica 57, Notranje Gorice, osebno izkaznico, št. 807526.
gni-124463
Okorn Tkavc Helena, Ljubeljska cesta
21,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 825136. gnb-124545
Olaj Artur, Hrastarjeva ulica 8, Medvode, osebno izkaznico, št. 0521777.
gnq-124630
Oplotnik Marija, Prekopa 11, Vransko,
osebno izkaznico, št. 1472620. gnk-124611
Osojnik David, Cesta 1. maja 69, Kranj,
osebno
izkaznico,
št. 1237300.
gnk-124336
Osredkar Peter, Studenec 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 562595.
gnm-124909
Pačnik Saša, Gozdarska cesta 72, Mislinja, osebno izkaznico, št. 807018.
gnk-124311
Pavletič Sašo, Dekani 304, Dekani,
osebno
izkaznico,
št. 1487926.
gnj-124312
Pavlovčič Jure, Triglavska 59, Mojstrana, osebno izkaznico, št. 1641366.
gny-124497
Pavšic David, Arkova 6, Idrija, osebno
izkaznico, št. 1411981. gnw-124499
Pehan Anton, Jereninski vrh 23, Jerenina, osebno izkaznico, št. 0713891.
m-804
Pesjak Anton, Polzela 24, Polzela,
osebno
izkaznico,
št. 0636410.
gni-124713
Petek Angelca, Prvomajska 33, Maribor, osebno izkaznico, št. 0431124.
gng-124715
Petek Danijel, Polenšak 11, Polenšak,
osebno
izkaznico,
št. 1057166.
gnh-124764
Petkovšek Jože, Vrtojba, Laze 21, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 1069620. gnm-124309
Petrič Sonja, Vrhov dol 23, Limbuš,
osebno
izkaznico,
št. 1452018.
gns-124378
Petrovčič Anton, Lesno Brdo 23, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 1471315.
gne-124917
Plestenjak Darinka, Ljubljanska 88,
Domžale, osebno izkaznico, št. 0164134.
gnt-124727
Ploj Vladimir, Tolstojeva ulica 2, Maribor, osebno izkaznico, št. 711630.
gnf-124441
Pogačar Roman, Majšperk 17/a, Ptujska Gora, osebno izkaznico, št. 1369124.
gne-124742
Polše Janez, Podmolniška cesta 44,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico,
št. 148822. gnf-124291
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Požgan Gorazd, Zg. Vrtiče 19, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 1602090.
m-806
Prelog Marjan, Brezje, Savinska 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 249091.
gne-124617
Pušnik Karel, Na Šancah 94, Ravne na
Koroškem,
osebno
izkaznico,
št. 1599369. gno-124732
Rajšp Brigita, Ob gozdu 16, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 1063038.
gnh-124339
Rampre Jurij, Brezovica 30, Kropa,
osebno
izkaznico,
št. 757062.
gnd-124293
Rancinger Franc, Maistrova 4/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1149149.
gny-124697
Rant Lidija, Puštal 46/b, Škofja Loka,
osebno
izkaznico,
št. 273746.
gnq-124905
Razgoršek Vladko, Jenkova 1, Velenje,
osebno
izkaznico,
št. 0614984.
gni-124588
Razpotnik Helena, Clevelandska 49,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 905725.
gnz-124500
Rebernišek Vesna, Pokoše 35A, Zgornja
Polskava,
osebno
izkaznico,
št. 0887423. gnv-124625
Rejc Novak Metoda, Šlosarjeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 236479.
gnd-124843
Remec Simon, Osek 108, Šempas,
osebno
izkaznico,
št. 266881.
gnw-124749
Remec Tonček, Osek 50, Šempas,
osebno izkaznico, št. 316163. gnl-124310
Renko Peter, Pokopališka 9, Litija, osebno izkaznico, št. 1642074. gnq-124805
Rižnar Silvestra, Strensko 13/a, Rimske
Toplice,
osebno
izkaznico,
št. 159238. gnd-124343
Robič Peter, Spodnja Ložnica 8, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 905641. gnb-124370
Roland Andrej Rudolf, Grafenauerjeva
7,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 137286. gns-124553
Rozman Ema, Ptujska cesta 185, Maribor, osebno izkaznico, št. 0569265.
gnx-124873
Salvi Edvin, Klanec 2, Izola - Isola,
osebno
izkaznico,
št. 119256.
gnh-124589
Simonič Sibili, Podova 20/a, Rače,
osebno
izkaznico,
št. 1299332.
gnl-124360
Smolnikar Janez, Tunjiška mlaka 6/a,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 1516369.
gnw-124849
Smrke Franci Branimir, Ulica Tončke
Čečeve 29, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 209257. gnb-124295

Solar Lidija, Lesjakova 43, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 1376725.
gnb-124495
Srnovšnik Tinka, Gorica pri Šmartnem
19, Šmartno v Rožni dolini, osebno izkaznico, št. 645168. gns-124878
Stanič Ivo, Matije Blejca 14, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 36142. gnd-124518
Starina Janez, Jelovo 5, Radeče, osebno izkaznico, št. 597929. gnu-124351
Stibilj Žarko, Ustje 69, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št. 333004.
gnp-124431
Stopar Petra, Poljanska cesta 23, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 1241454.
gnk-124811
Strmšek Elizabeta, Pobrežje 41/a, Videm pri Ptuju, osebno izkaznico,
št. 1051470. gnb-124720
Strupeh Aleksandra, Krmelj 28/a, Krmelj, osebno izkaznico, št. 1349282.
gne-124367
Suhadolc Katja, Cesta na ključ 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1437812.
gne-124417
Šabić Ahmet, Glavarjeva 49, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 776052.
gnf-124891
Šalkovič Robert, Trubarjeva 11, Piran Pirano, osebno izkaznico, št. 1059520.
gnu-124751
Šavli Borislava, Pod hribom 24, Radomlje, osebno izkaznico, št. 529549.
gnv-124425
Šeškar Mateja, Podpeška cesta 404,
Notranje Gorice, osebno izkaznico,
št. 604012. gni-124888
Šetor Matjaž, Radizel, Kolmanova cesta 47, Orehova vas, osebno izkaznico,
št. 1547961. gnx-124698
Šink Neža, Poljanska cesta 104, Gorenja vas, osebno izkaznico, št. 827689.
gnh-124414
Šink Tina, Poljanska cesta 104, Gorenja vas, osebno izkaznico, št. 827699.
gng-124415
Škobrne Marija, Goposka 27, Celje,
osebno
izkaznico,
št. 0719173.
gnb-124870
Škorjak Silvester, Senovica 42, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 368686.
gnu-124251
Šolar Primož, Sp. Dobrava 1/a, Kropa,
osebno
izkaznico,
št. 1528571.
gnq-124305
Šraj Metka, Gačnik 76, Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št. 1546860.
m-798
Štempihar Štefanija, Grumova 14, Litija,
osebno
izkaznico,
št. 66691.
gnj-124237
Štraus Renato, Arja vas 64, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št. 0906303.
gnv-124725

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Šubic Cene, Pod griči 69, Žiri, osebno
izkaznico, št. 1461156. gnw-124899
Šulić Andrija, Arnokda Tovornika 9, Maribor, osebno izkaznico, št. 1118893.
gns-124778
Tahirović Marija, Partizanska 42, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 141273.
gnm-124609
Taljat Matjaž, Cankarjeva 84, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 214635.
gns-124453
Tičar Igor, Pasterkova 9, Maribor, osebno izkaznico, št. 0139179. gnp-124731
Tomažin Martin, Smednik 6, Raka,
osebno
izkaznico,
št. 838533.
gnj-124362
Toporiš Špela, Čadovlje 7, Golnik,
osebno
izkaznico,
št. 1337497.
gns-124432
Trinkaus Franc, Selce 23, Voličina,
osebno
izkaznico,
št. 258667.
gnc-124744
Trobec Martin, Vogrsko 83, Volčja Draga, osebno izkaznico, št. 1656765.
gnj-124587
Trojok Franjo, Pohorska 13, Celje,
osebno
izkaznico,
št. 400742.
gnm-124359
Tul Olga, Rozmanova 34, Piran - Pirano, osebno izkaznico, št. 340591.
gnd-124318
Turk Martin, Ulica Borisa Kraigherja 20,
Kidričevo, osebno izkaznico, št. 828910.
gnf-124316
Urlep Tadeja, Ravne 13, Šoštanj, osebno izkaznico, št. 338808. gne-124567
Valant Jana, Na brežini 24, Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št. 469982.
gnm-124434
Vantur Matej, Savinsko 23, Majšperk,
osebno
izkaznico,
št. 0307723.
gns-124703
Velikanje Bogomil, Rimska 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1132595.
gnh-124664
Vertačnik Marija, Jareninski dol 6, Jarenina, osebno izkaznico, št. 1583144.
m-793
Vojnovič Bruno, Prešernova 6, Radovljica, osebno izkaznico, št. 1058816.
gnm-124584
Volk Ana, Grčna 45, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št. 436994.
gnt-124327
Vrbec Katarina, Šišenska 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 504108.
gni-124288
Vrbnjak David, Ogorevc 16, Štore,
osebno
izkaznico,
št. 1101078.
gnm-124334
Vrbnjak Marko, Ogorevc 16, Štore,
osebno izkaznico, št. 41848. gnn-124333
Vrbnjak Tomaž, Ogorevc 16, Štore, osebno izkaznico, št. 1101081. gno-124332

Št.

Vresk Albin, Berinjek 6, Dole pri Litiji,
osebno izkaznico, št. 542363. gnf-124491
Weber Marija, Kersnikova 8, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št. 660496.
gnm-124934
Zakelšek Aleksander, Grdina 14, Stoperce, osebno izkaznico, št. 247146.
gnc-124319
Zaljuberšek Marjana, Gaberke 223,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 986851.
gnq-124355
Zaljuberšek Tadej, Gaberke 223, Šoštanj, osebno izkaznico, št. 1144508.
gnr-124354
Zaplotnik Tanja, Podreber 7, Naklo,
osebno izkaznico, št. 544167. gnc-124244
Zaponšek Ivan, Selovec 59, Šentjanž
pri Dravogradu, osebno izkaznico,
št. 852669. gnu-124501
Završnik Miran, Poljanska cesta 65, Gorenja vas, osebno izkaznico, št. 174926.
gng-124765
Zdolšek Darja, Židovski trg 5, Piran Pirano, osebno izkaznico, št. 544125.
gng-124590
Zemljič Boris, Levstikova 13, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 263342.
gng-124365
Zgonc Edvard, Ponikve 53, Videm-Dobrepolje, osebno izkaznico, št. 954767.
gnd-124468
Zidar Daša, Hudovernikova 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1095851.
gnc-124344
Zorko Neža, Gradnikova 48, Radovljica, osebno izkaznico, št. 879552.
gnw-124349
Zorko Tjaša, Gradnikova 48, Radovljica, osebno izkaznico, št. 382418.
gnv-124350
Žakelj Matjaž, Dobračevska 38, Žiri,
osebno
izkaznico,
št. 1478272.
gnz-124421
Žibert Tomaž, Svetinova 15, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št. 0098429.
gnl-124585
Živec Marko, C. I. Starca 14, Koper Capodistria,
osebno
izkaznico,
št. 893616. gnb-124420
Žnidar Jasmina, Zadružna cesta 3, Dobrovo v Brdih, osebno izkaznico,
št. 1344138. gnn-124308
Žohar Aljoša, Na otoku 13, Celje, osebno izkaznico, št. 1168863. gnj-124337

Vozniška dovoljenja
Alaber Sanja, Maistrova 40, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 49485, izdala UE Celje. gng-124290
Amon Igor, Borova vas 16, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 576893,
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reg. št. 89045, izdala UE Maribor.
gny-124447
Anzeljc Veronika, Gorica pri Slivnici 50,
Gorica pri Slivnici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 11039, izdala UE Šentjur pri Celju. gnb-124345
Aršič Medeja, Spodnja Velka 78, Zgornja Velka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1484673, reg. št. 9588, izdala UE
Pesnica. m-803
Ažman Miloš, Riklijeva 11, Bled, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1428826,
reg. št. 21548. gne-124642
Bartolo Dušan, Kolenov graben 2, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1486015. gnz-124621
Baš Jože, Belca 20/a, Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1704191, izdala UE Jesenice. gnj-124262
Bauman Franc, Mlajtinci 13, Moravske
Toplice,
vozniško
dovoljenje,
reg.
št. 00953. gni-124738
Bavdek Robert, Tabor 41, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
617923, reg. št. 5709, izdala UE Cerknica. gnl-124235
Beber Metka, Borova vas 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
578089, reg. št. 87847, izdala UE Maribor. gnx-124448
Boben Anže, Krekova ulica 19, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. s
1466232, reg. št. 22610, izdala UE Kamnik. gnj-124487
Bogša Viktorija, Litmerk 15/b, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 5181, izdala UE Ormož. gnd-124768
Bojanić Danijela, Jakčeva ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1566243, reg. št. 252133, izdala UE Ljubljana. gnt-124927
Bončina Davor, Dolenja Trebuša 72, Slap
ob Idrijci, vozniško dovoljenje, št.
S001554832, izdala UE Tolmin. gnd-124268
Bonšek Aleš, Kartina 53, Dob, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 86/2002. gnk-124911
Borštnik Mihael, Rakitna 83, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1297328, reg. št. 201862, izdala UE Ljubljana. gnx-124298
Božič Mitja, Beblova ulica 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1625592, reg. št. 113715. gnh-124614
Bratič Saška, Seidlova 34, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 36357, izdala UE Novo mesto.
gnt-124527
Brdnik Franc, Sp. Preloge 26, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 15677. gno-124532
Brecelj Tit, Legatova ulica 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 197749, izdala UE Ljubljana. gnv-124925
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Brejc Katjuša, Gubčeva 16, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13753, izdala UE Brežice. gnt-124602
Breznik Rok, Vrhe 1, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. 15119, izdala UE Slovenj Gradec.
gnt-124281
Brinovec Ivan, Štekličeva 1, 3202 Ljubečna, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 43627, izdala UE Celje. gne-124392
Bukšek Jožef, Ulica Gradnikove brigade 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1596741, reg. št. 254331, izdala UE Ljubljana. gnf-124416
Bulič Marko, Tržaška cesta 109, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1488254, reg. št. 241245, izdala UE
Ljubljana. gne-124292
Bulljubašić Osmo, Erazmova ulica 10,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 6864, izdala UE Postojna.
gne-124842
Car Marijana, Panonska 78, Beltinci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 29905.
gnt-124652
Cizej Gregor, Plečnikova ulica 26, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
783618, reg. št. 39397. gnx-124623
Čeh Janez, Maistrova ul. 2, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1432197, reg. št. 2654, izdala UE Trebnje. gno-124907
Černe Vera, Suhadolčanova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 140166, reg. št. 23848, izdala UE
Ljubljana. gnf-124691
Čuček Biljana, Trnovska ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A-50km/h
BGH, št. S 1798117, reg. št. 163405, izdala UE Ljubljana. gnu-124851
Čuk Matjaž, Smelijevo naselje 31, Stari
trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 11533, izdala UE Cerknica.
gnm-124409
Čuk Milan, Rozmanova ulica 3/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064263, reg. št. 199912, izdala UE Ljubljana. gnr-124854
Debeljak Primož, Novo polje, Cesta
XVI/26c, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1549863, reg. št. 219780,
izdala UE Ljubljana. gno-124457
Dobčnik Uroš, Jeze 2/a, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1323063, izdala UE Litija. gni-124238
Dolenc Kosta, Kopališka ulica 24, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 6168, izdala UE Slovenj Gradec. gnn-124833
Domanjko Matej, Mala vas 23, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1635790, reg. št. 46532, izdala UE Ptuj.
gnn-124658
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Domitrović Željko, Tomšičeva 7, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 148662, izdala UE Jesenice.
gno-124557
Drnovšček Anja, Vedrijan 2/a, Kojsko,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 48653,
izdala UE Nova Gorica. gnr-124279
Erjavec Janez, Kamnogoriška cesta 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1192350, reg. št. 220048, izdala UE
Ljubljana. gnq-124480
Erzetič Andrej, Hrvatini 12/b, Ankaran Ankarano, vozniško dovoljenje, št. SI
34776, reg. št. 24289. gnj-124412
Eržen Mili, Ljubljanska 29, Kranj, preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 1032907, reg. št. 18452, izdala UE Kranj. gnn-124683
Faganel Janja, Ovsiše 48, Podnart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 606529,
reg. št. 15749. gnl-124535
Ferk Gregor, Ul. Pariške komune 35,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1560395, reg. št. 121448, izdala UE
Maribor. gnx-124352
Ferlič Alenka, Bergantova ulica 13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
670566, reg. št. 87288. gni-124813
Ferlinc Mojca, Sketova ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1593562, reg. št. 168870, izdala UE Ljubljana. gnr-124704
Finec Borut, Vir pri Stični 108, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1302977, reg. št. 12721, izdala UE
Grosuplje. gns-124882
Flac Kristjan, Turjanci 27, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg.
št. 10071, izdala UE Gornja Radgona.
gnw-124399
Florjančič Marko, Tbilisijska ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 223890, izdala UE Ljubljana.
gng-124890
Gale Borut, Podutiška cesta 59, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
850668, reg. št. 171658, izdala UE Ljubljana. gnf-124391
Gašpar Stanislav, Čepinci 128, Petrovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 27296.
gny-124522
Golež Benjamin, Laze pri Dramljah
23/b, Dramlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10360, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnb-124895
Golub Mijo, Ulica Belokranjskega odreda 11, Metlika, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEFGH, št. S 1383923, reg. št. 5667,
izdala UE Metlika. gnq-124405
Gorkič Andrej, Cesta v Loko 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1454387, reg. št. 204816, izdala UE
Ljubljana. gnl-124860

Gornik Igor, Gospodinjska ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 321839, reg. št. 97400, izdala UE
Ljubljana. gnc-124644
Grajzar Ivana, Škofjeloška cesta 4,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1526792, reg. št. 111853, izdala UE
Ljubljana. gnu-124555
Grošelj Marko, Gorkičeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1108117, reg. št. 186925, izdala UE
Ljubljana. gnv-124900
Guskić Juro, Brodarska ulica 12, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1537397, izdala UE Litija. gnm-124459
Habjan Anton, Loke 14, Tabor, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1031802, izdala UE Žalec. gnd-124618
Habjan Darja, Škalska cesta 10, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 4373. gnp-124531
Handanović Fahrudin, Tomšičeva 4,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 12638, izdala UE Slovenj
Gradec. gnl-124660
Harej Rajko, Potok pri Dornberku 190,
Dornberk, vozniško dovoljenje, kat.
AGFGH, reg. št. 2590, izdala UE Nova Gorica. gnl-124635
Hočevar Špela, Loka pri Zidanem mostu 74, Loka pri Zidanem Mostu, vozniško
dovoljenje, reg. št. 11029, izdala UE Sevnica. gnc-124494
Hreščak Izidor, Dolnje Vreme 44/b,
Vremski Britof, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10333, izdala UE Sežana.
gnf-124641
Hribar Urška, Gradnikova cesta 119,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1448958, reg. št. 27631.
gnz-124271
Hribar Viktor, Novakova ulica 20, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1819566, reg. št. 13834, izdala UE
Domžale. gnz-124746
Husaković Todora, Saveljska cesta
73/e, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1793136, reg. št. 187499,
izdala UE Ljubljana. gnu-124426
Ikeljić Hamdija, Trubarjeva 52, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 37234. gnq-124605
Iskra Vanja, Rozmanova 4/a, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1230680, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnd-124918
Ivić Marija, Goriška 1, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 630036, reg.
št. 18622. gnn-124862
Jakopič Boštjan, Obrežje 18/a, Zidani
Most, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1217890. gnz-124446
Jakša Boštjan, Cesta dr. Tineta Zajca
16/a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
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ABGH, reg. št. 23932, izdala UE Kamnik.
gnm-124509
Jalšovek Damir, Židovska 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, št. S 1444603.
gns-124478
Jančar Anton, Zgornja Besnica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 930004, reg. št. 13006, izdala UE
Ljubljana. gno-124282
Javernik Miroslava, Frankopanova ulica
16, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 913006, reg. št. 53233, izdala UE Maribor. gnu-124901
Jecelj Marko, Beograjska ulica 32, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1124204, reg. št. 72225. gnc-124369
Jeglič Darja, Spodnje Rute 4, Gozd
Martuljek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001267370. gnk-124261
Jeglič Luka, Martinova ulica 33, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1587635, reg. št. 252571, izdala UE Ljubljana. gno-124932
Jeseničnik Jelka, Cesta v Lahovno 9,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 32774, izdala UE Celje. gnz-124396
Jevšek Petra, Sp. Polskava 48, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1578399, reg. št. 23971, izdala UE Slovenska Bistrica. m-810
Jug Stanislava, Ipavčeva ulica 2, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2587.
gnc-124444
Kaučič Branko, Svečane 21/a, Sladki
Vrh, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 1530717, reg. št. 13171, izdala UE
Pesnica. m-815
Kerez Slaviša, Kamna Gorica 43, Kamna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1220089, reg. št. 25766.
gnd-124643
Keškić Zlatan, Kolaričeva 5, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 43558. gnm-124284
Kikelj Aljoša, Varda 60, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 43975, izdala UE Nova Gorica.
gnv-124525
Kirinčič Tadej, Vrazova ulica 2, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 41573.
gnz-124521
Klemenčič Doljak Ingrid, Kettejeva ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1364840, reg. št. 231566, izdala UE Ljubljana. gnq-124234
Kmet Franc, Češnjice pri Zagrdacu 12,
Zagradec, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 166697, reg. št. 11733, izdala UE Grosuplje. gng-124915
Kocon Valter, Tomšičeva 14, Lendava Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12360, izdala UE Lendava.
gnb-124599

Št.

Kočevar Boštjan, Ulica 1. maja 4, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001516476, reg. št. 4418, izdala UE Metlika. gnv-124275
Kočevar Majda, Dobje pri Lesičnem
20a, Prevorje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13601, izdala UE Šentjur pri
Celju. gns-124603
Kočevar Marko, Gregorčičeva ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 974226, reg. št. 78832, izdala UE
Ljubljana. gnd-124543
Kokalj Janez, Breznica 34/a, Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1509126. gnf-124516
Kolarič Uroš, Kardeljeva 72, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1178358, reg. št. 99361. gnj-124812
Končar Ivan, Zelena pot 34, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 5899, izdala UE Logatec. gny-124722
Koprivec Romana, Brezje pri Dobrovi
10, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat.
AGH, št. S 1716714, reg. št. 258235, izdala UE Ljubljana. gnj-124912
Kornhausler Darja, Polževa ulica 12/a,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat.
A-50km/h BGH, št. S 1784929, reg.
št. 18244,
izdala
UE
Ajdovščina.
gnx-124598
Korošec Matjaž, Na trati 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
585990, reg. št. 140391, izdala UE Ljubljana. gnk-124411
Kos Robert, Na Gmajni 2, Vitanje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9530.
gnw-124274
Kosec Vida, Križna ulica 28, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024229, reg. št. 138589, izdala UE Ljubljana. gno-124507
Kostanjšek Slavko, Podlog 42, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje,
kat. ABCFGH, št. S 1005570, izdala UE
Žalec. gne-124592
Kostelec Jože, Grajska Cesta 3, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11961,
izdala
UE
Črnomelj.
gne-124892
Kovic Vladimir, Miren 56, Miren, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 42243, izdala UE Nova Gorica. gnu-124276
Kralj Marko, Vorančeva 32, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 34612, izdala UE Novo mesto.
gnx-124648
Kraner Aleš, Krčevina pri Ptuju 64/a,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1231333, reg. št. 40379, izdala UE Ptuj.
gnv-124829
Kranjčevič Janez, Ragovska ulica 50,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, št. S
663463, reg. št. 7995, izdala UE Sevnica. gnk-124640
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Krhin Mojca, Ul. Proletarskih brigad 20,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8477, izdala UE Izola. gnl-124285
Kristan Dušan, Planina pri Cerknem,
Cerkno, vozniško dovoljenje, št. S
430899, reg. št. 7038. gnh-124739
Križman Marko, Čevljarska 22, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. SI 42945, reg. št. 43567. gnw-124824
Kroflin Ranko, Trebež 20/c, Artiče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1704766, izdala UE Brežice. gnq-124780
Kronovšek Katja, Na zelenici 3, Prebold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1438490, izdala UE Žalec. gnx-124723
Kruhar Puc Romana, Pavšičeva ulica 2,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7686, izdala UE Logatec.
gnp-124681
Krulc Branko, Skorba 27a, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BHGI, reg.
št. 27465, izdala UE Ptuj. gnr-124633
Kucler Jelica, Rusjanov trg 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013150, reg. št. 30525, izdala UE Ljubljana. gnp-124935
Kumer Primož, Na zelenici 4, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BF, št. S
793296, izdala UE Žalec. gno-124782
Kupčič Emanuel, Prvomajska ulica 7,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 1840599, reg.
št. 16935, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnh-124264
Lasič Vanja, V mlinu 45, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14278, izdala UE Nova Gorica.
gng-124515
Lavrenčič Ksaverij, Cmureška 3, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1688520, izdala UE Lenart.
gnk-124836
Lenart Karmen, Goriška cesta 43, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1283526, reg. št. 28303, izdala UE Velenje. gnk-124340
Leskovec Tone, Padlih borcev 5, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEF, reg. št. 33674, izdala UE Nova
Gorica. gnp-124406
Levstek Anton, Petra Kozine 1, Dolenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. AGH, reg.
št. 2802, izdala UE Ribnica. gno-124832
Logar Aleksandra, Log 28a, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8103, izdala UE Hrastnik. gnk-124636
Longo Anita, Eipprova ulica 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885866, reg. št. 154301, izdala UE Ljubljana. gny-124672
Lužar Daša, Celovška 181, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1369774, reg. št. 253270, izdala UE Ljubljana. gnf-124716
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Majerle Cvetka, Kidričeva 1, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6733, izdala UE Kočevje. gnd-124693
Makragić Dejan, Ghegova 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
800377, reg. št. 89129, izdala UE Maribor. gnz-124896
Mally Živko, Stari log 62, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1308481, reg. št. 18393, izdala UE Slovenska Bistrica. gnl-124835
Marancina Klavdija, Šared 61, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10089, izdala UE Izola. gno-124657
Marčič Milan, Beblerjev trg 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
848982, reg. št. 162542, izdala UE Ljubljana. gnl-124510
Marinček Jože, Jarška cesta 36/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 847448, reg. št. 157930, izdala UE
Ljubljana. gnw-124474
Marinko Romana, Plešičeva ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1285154, reg. št. 228043, izdala UE
Ljubljana. gnm-124684
Marjanović Danijel, Krožna 6, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 45967, izdala UE Koper.
gns-124728
Markič Franc, Pot na Bistriško 34, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1660131, reg. št. 11053, izdala UE Tržič. gnp-124556
Marković Petar, Grm 12, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S
1555447, reg. št. 12748, izdala UE Trebnje. gnf-124841
Marn Barbara, Koroška ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1420576, reg. št. 180330, izdala UE Ljubljana. gni-124388
Martinjak Marjetka, Kregarjevo 4, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 18850. gnt-124606
Mayer Janc Kristijan, Hubadova ulica
16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1564737, reg. št. 213367, izdala UE Ljubljana. gnc-124294
Merc Stanislava Marija, Cesta VII 2, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1818433, reg. št. 7986, izdala UE Velenje. gnh-124889
Mesarić Saša, Frankolovska ulica 9,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1379600, reg. št. 106110, izdala UE
Maribor. gnf-124616
Mihalič Jože, Bratonci 145/a, Beltinci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 05453.
gnq-124530
Milisavljević Mihajlo, Ul. 1. avgusta 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1641691, reg. št. 36783, izdala UE
Kranj. gnf-124541
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Mir Zlatko, Finžgarjeva ulica 43, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 6575, izdala UE Gornja Radgona.
gni-124513
Mirković Marija, Smrtnikova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 544036, reg. št. 140610, izdala UE
Ljubljana. gnb-124845
Mlejnik Vid, Podjavorškova 11, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 46100. gno-124357
Močnik Mitja, Hum 62A, Kojsko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 41703.
gnu-124655
Monore Aljoša, Artiče 49/c, Artiče, vozniško dovoljenje, reg. št. 15175, izdala UE
Brežice. gnz-124346
Muraus Gregor, Flisova 71, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1849464, reg. št. 99301. gny-124897
Nahtigal Božidar, Podpeška cesta 6/c,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1614386, reg.
št. 138484,
izdala
UE
Ljubljana.
gnx-124848
Novak Anton, Telčice 8, Tržišče, vozniško dovoljenje, št. 5963. gnh-124439
Nučič Matej, Predole 9, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 624987,
reg. št. 13443, izdala UE Grosuplje.
gnm-124809
Obrstar Damjan, Vodnikova cesta 17/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
št. S 1250164, reg. št. 223828, izdala UE
Ljubljana. gns-124678
Ogrinec Matej, Tiranova ulica 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 225956,
izdala
UE
Ljubljana.
gnw-124374
Ojsteršek Matjaž, Plešivica 57, Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BCDGH, št. S 1244257, reg. št. 201702,
izdala UE Ljubljana. gnn-124483
Okorn Tkavc Helena, Ljubeljska cesta
21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1095634, reg. št. 144662, izdala UE Ljubljana. gnc-124544
Olaj Artur, Hrastarjeva ulica 8, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1798879, reg. št. 191510, izdala UE Ljubljana. gnr-124629
Osredkar Dejan, Smledniška cesta 89,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1115665, reg. št. 35002, izdala UE
Kranj. gnf-124241
Pašagić Damir, Zlato polje 3/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1532914, reg. št. 54784, izdala UE Kranj.
gnj-124937
Pelicon Goran, Gregorčičeva 23, Dornberk, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 25708, izdala UE Nova Gorica.
gnf-124266

Petrič Mitja, Trg Prekomorskih brigad
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1589425, reg. št. 253023,
izdala UE Ljubljana. gns-124853
Petrovčič Anton, Lesno Brdo 23, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5666, izdala UE Vrhnika. gnf-124916
Pilipović Rajko, Ulica XXX. divizije 14,
Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. SI 10553, reg. št. 1436,
izdala UE Piran. gni-124638
Pinter Maksimiljan, Sp. Negonje 33/a,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 20575, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnt-124477
Pirnat Polona, Na bregu 26, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 24246, izdala UE Kamnik. gnr-124554
Poboljšaj Luka, Melikova ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1368845, reg. št. 234948, izdala UE
Ljubljana. gnn-124458
Pučnik Marko, Vinarje 111, Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1337176, reg. št. 22262, izdala UE Slovenska Bistrica. m-791
Rančan Bogdan, Goriška 1, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1520529, reg. št. 13808. gny-124872
Rebernik Dejan, Zg. Žerjavci 76, Lenart v Slov.goricah, duplikat vozniškega
dovoljenja, kat. ABFGH, št. 1848125, izdala UE Lenart. gni-124263
Redek Boštjan, Vihre 32, Mirna Peč,
vozniško
dovoljenje,
št. 40195.
gne-124267
Rekše Denis, Lokovica 15/c, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
424503, reg. št. 15361, izdala UE Velenje. gnv-124775
Remec Simon, Osek 108, Šempas, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 40220,
izdala UE Nova Gorica. gnu-124526
Remec Tonček, Osek 50, Šempas,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABGH,
št. 26563, izdala UE Nova Gorica.
gnc-124269
Renko Peter, Pokopališka 9, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1287722, izdala UE Litija. gnr-124804
Ribar Suzana, Dobrovlje 14, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1448237, izdala UE Žalec. gnn-124383
Rogan Karel, Cankova 62, Lendava Lendva, vozniško dovoljenje, št. 03120.
gnt-124277
Rogelj Jožica, Ul. Franca Rozmana Staneta 7, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 474453, reg. št. 41845, izdala
UE Kranj. gnn-124883
Roland Andrej Rudolf, Grafenauerjeva
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1503810, reg. št. 160228,
izdala UE Ljubljana. gnv-124825
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Saje Janez, Hudovernikova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 584102, reg. št. 56193, izdala UE
Ljubljana. gnw-124303
Salvi Edvin, Klanec 2, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 2078, izdala UE Izola. gnr-124504
Seruga Marija, Ulica 30. maja 24, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1278870, reg. št. 5463, izdala UE Maribor. gnr-124729
Sivec Sanja, Most na Soči 44, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, št. S 1506421,
izdala UE Tolmin. gnh-124514
Slomšek Rajko, Razbor 22/a, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12173,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnt-124377
Smlatič Husein, Ulica Gorenjskega
odreda 6, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 286915, reg. št. 37292, izdala
UE Kranj. gnp-124856
Smolnikar Janez, Tunjiška mlaka 6/a,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1583296, reg. št. 8736, izdala UE
Kamnik. gnv-124850
Smrečnik Stanko, Vojkova 9, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10531.
gnu-124576
Sodja Majda, Prečna 1, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
0327105. gns-124653
Stariha Mladen, Glinškova ploščad 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 484098, reg. št. 69686, izdala UE
Ljubljana. gnv-124575
Stibilj Žarko, Ustje 69, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 6387,
izdala
UE
Ajdovščina.
gnn-124433
Stojkov Borčo, Zrnovci, Makedonija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1419741, reg. št. 233844. gny-124922
Stopar Matjaž, Grajski trg 37, Žužemberk, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 37740. gns-124528
Strahan Danijel, Gor. Slaveči 88, Kuzma, vozniško dovoljenje, reg. št. 25253.
gnm-124634
Strupeh Aleksandra, Krmelj 28/a, Krmelj, vozniško dovoljenje, št. S 1556394,
reg. št. 13093. gnf-124366
Sunčič Janja, Trnovska ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1596809, reg. št. 254332, izdala UE
Ljubljana. gnh-124393
Svetličič Turk Vesna, Ulica bratov Učakar 106, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 887994, reg. št. 175596,
izdala UE Ljubljana. gne-124542
Šalkovič Robert, Trubarjeva 11, Piran Pirano, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. SI 54261, reg. št. 7099, izdala UE Piran. gnj-124637

Št.

Šauperl Nada, Ranče 8/a, Fram, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 163338,
reg. št. 9370, izdala UE Maribor.
gnr-124904
Šišić Vlado, Tomačevo 24/c, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1367988, reg. št. 234751, izdala UE Ljubljana. gnx-124548
Šiško Ladislav, Archimetova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 842747, reg. št. 172679, izdala UE
Ljubljana. gnx-124373
Škerjanc Mojca, Ig 43, Ig, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 67/2003. gnq-124930
Škrjanc Maja, Sp. Duplje 26, Duplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
639733, reg. št. 23558. gns-124278
Šoba Irena, Stolovnik 26, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20396. gno-124582
Špiganović Sonja, Ulica Moša Pijade
11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1544791, reg. št. 110114, izdala UE Maribor. gng-124615
Štampfer Boštjan, Veliki Boč 28/a, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
953127, reg. št. 1213. gnd-124368
Šubic Cene, Pod griči 69, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 27143,
izdala UE Škofja Loka. gnx-124898
Šumer Radoslav, Recenjak 1, Lovrenc
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 784846, reg. št. 497, izdala UE Ruše. gno-124607
Šutar Janez, Levstikova 4, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 31098, izdala UE Novo mesto.
gnb-124820
Švab Anton, Sele 61/a, Slovenj Gradec, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 65/2003.
gnm-124834
Švigelj Tomaž, Beginje 4/b, Begunje
pri Cerknici, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 128296, reg. št. 7034, izdala UE Cerknica. gnn-124537
Taljat Matjaž, Cankarjeva 84, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 45325, izdala UE Nova Gorica.
gnk-124265
Tepeš Drago, Stantetova ulica 5, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1150253, reg. št. 16266, izdala UE Velenje. gng-124840
Trauner Tatjana, Sotensko pod Kalobjem 7/a, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10868, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnr-124608
Tripič Marko, Na zelenici 9, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1037172, reg. št. 26452. gnc-124594
Trobec Dejan, Cargova 18, Kanal, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
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št. 40096, izdala UE Nova Gorica.
gnn-124533
Trobec Dragica, Podreber 10, Polhov
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1487246, reg. št. 166791, izdala UE
Ljubljana. gnv-124300
Truden Tina, Ulica bratov Učakar 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1501913, reg. št. 245388, izdala UE
Ljubljana. gnc-124419
Turk Andrej, Roje 12, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 32383,
izdala UE Novo mesto. gnr-124529
Turk Roman, Ulica Slavka Gruma 12,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 26506, izdala UE Novo
mesto. gnc-124819
Turk Vojko, Zvezda 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 612979,
reg. št. 43047, izdala UE Ljubljana.
gnl-124910
Turkanović Nihada, Pot čez Horjulko
56, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1828038, reg. št. 260648,
izdala UE Ljubljana. gnx-124498
Udovč Miha, Cesta brigad 27, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 24061, izdala UE Novo mesto.
gnz-124821
Usovič Alen, Polje 1, Zagorje ob Savi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1559212, izdala UE Zagorje. gnx-124473
Vidmar Matjaž, Ižanska cesta 176, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012775, reg. št. 204302, izdala UE Ljubljana. gne-124467
Vilar Mitja, Veliki vrh pri Šmarju 11,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1531610, reg. št. 9685, izdala UE Grosuplje. gne-124492
Vogrinčič Marija, Gradišče 8, Tišina,
vozniško dovoljenje, reg. št. 17540.
gnx-124523
Volf Vincenc, Završe pri Grobelnem
9/b, Grobelno, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50 km/h, BGH, št. 18624, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gny-124376
Vovk Matjaž, Starovaška 24, Šempeter
v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 1442375, izdala UE Žalec.
gnx-124673
Vovko Elizabeta, Trebinjska ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1104309, reg. št. 213391, izdala UE
Ljubljana. gnx-124923
Vresk Albin, Berinjek 6, Dole pri Litiji,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
108824, izdala UE Litija. gng-124490
Vresk Pavla, Berinjek 6, Dole pri Litiji,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
678680, izdala UE Litija. gnh-124489
Zalar Iva, Kosovelova 12, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16750, izdala UE Sežana. gny-124272
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Založnik Anton, Gozdarska 155, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1424, izdala UE Slovenj Gradec.
gnm-124659
Zelenko Polonca, Sovjak 34, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 93482, izdala UE Gornja
Radgona. gnv-124400
Zidanšek Boštjan, Skedenj 11, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 9467, izdala UE Slovenske Konjice. gny-124822
Zupan Jože, Zasip-Sebenje 30, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1747494, reg. št. 17712. gnb-124270
Zupan Jože, Kraigherjeva ulica 11, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 14281. gni-124438
Zupanc Aleksandra, Studence 54, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1242092, izdala UE Žalec. gnv-124600
Žakelj Matjaž, Dobračevska 38, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 21859, izdala UE Škofja Loka. gny-124422
Železnik Tanja, Trebinjska ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1137494, reg. št. 215916, izdala UE
Ljubljana. gnz-124921
Žgavec Simon, Godovič 43, Godovič,
vozniško dovoljenje, št. S 1695329, reg.
št. 12676. gnz-124696
Žibert Tomaž, Svetlinova 15, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1412724, izdala UE Jesenice. gnk-124511
Židanek Milan, Cesta Radomeljske čete 24/c, Radomlje, vozniško dovoljenje,
kat. A-50km/h BCEGH, št. S 1800901,
reg. št. 792, izdala UE Domžale.
gnk-124886
Živkovič Dragoljub, Rakičan, Jezera 53,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 11825. gnv-124650
Živković Cvetka, Brunšvik 1, Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 166814,
reg. št. 68217, izdala UE Maribor.
gng-124440
Žnidar Jasmina, Zadružna cesta 3, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 48552, izdala UE Nova Gorica.
gnu-124326
Žnidarič Peter, Na peske 6, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1565205, reg. št. 220208, izdala UE
Ljubljana. gnt-124302

Zavarovalne police
Bem Saša, Pot ilegalcev 1, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 593860, izdala zavarovalnica Slovenica. gnl-124914
Božičnik Gregor, Gabrje 49, Polhov
Gradec, zavarovalno polico, št. 522839,
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izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gne-124867
Brolih Miran, Pelechova cesta 72,
Domžale, zavarovalno polico, št. 906722
in 939526, izdala zavarovalnica Tilia.
gnl-124260
Drozg Marijan, Meljska cesta 67, Maribor,
zavarovalno
polico,
št.
AO
00101311427, izdala zavarovalnica Zavarovalnica Slovenica. m-809
Gornik Igor, Gospodinjska ulica 16,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
589656, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnd-124668
Hutar Jože, Sadinja vas 11, Semič, zavarovalno polico, št. 559862, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. gnk-124661
Keldin Jožef, Hum pri Ormožu 24, Ormož, zavarovalno polico, št. 404070, izdala zavarovalnica Slovenica. gnq-124830
MP PTUJ d.o.o., Dornavska cesta 7/b,
Ptuj, zavarovalno polico, št. 522157, izdala zavarovalnica Slovenica. gnb-124245
Peklaj Simon, Gabrje 81, Dobrova, zavarovalno polico, št. 0913344, izdala zavarovalnica Tilia. gnq-124330
Plohl Boris, Kraigherjeva ulica 30, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 625464, izdala zavarovalnica Slovenica. gnp-124831
Pugelj Anton, Podtabor 33, Struge, zavarovalno polico, št. 793639, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnp-124256
Rebolj Aleksej, Slovenska cesta 9/a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 514039,
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gnf-124866
Redek Boštjan, Vihre 32, Mirna Peč,
zavarovalno polico, št. AO 00101581674,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnv-124250
Roland Andrej Rudolf, Grafenauerjeva
7,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št. 589768, izdala zavarovalnica Slovenica. gnu-124826
Schweger Martin, Čudno selo 7/a, Črnomelj, zavarovalno polico, št. 887435, izdala zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto.
gns-124403
Senekovič Tomo, Ulica Franca Pirca
1/a,
Kamnik,
zavarovalno
polico,
št. 3432752, izdala zavarovalnica Triglav.
gni-124913
Šoštarič Matjaž, Maroltova ulica 16,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 879084,
izdala zavarovalnica Tilia. gnv-124475
Štimac Stanislav, Kidričeva 9, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 894489, izdala zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto.
gnt-124402
Štrukelj Karmen, Ulica bratov Učakar
116, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 644054, izdala zavarovalnica Triglav.
gnb-124670

Urbančič Aleksander, Jakopičeva 9,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št. 00101499775, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnj-124287
Videmšek Stanislav, Pirešica 13, Velenje, zavarovalno polico, št. 1525557, izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gnr-124254
Zorko Milena, Krivec 3, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 525340, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnk-124286

Spričevala
Begić Đani, Oljčna pot 55, Koper - Capodistria, potrdilo o opravljenem izpitu za
pridobitev licence v cestnem prometu, izdalo Ministrstvo za promet. gnp-124906
Boršnar Tomaž, Ostrožnik 6, Mokronog, zaključno spričevalo SŠTZU Novo
mesto, izdano leta 1983. gnj-124512
Breznik Igor, Leše 81, Prevalje, Gostinske šole - smer natakar. gnx-124398
Čamernik Žiga, OF 9A, Radeče, indeks, št. 51023723. gnt-124827
Demšar Janez, Rudno 37, Škofja Loka,
diplomo Srednje kovinarske in cestno prometne šole v Škofji Loki, izdana leta 1986.
gng-124465
Georgijevska Vera, Miklošičeva 1, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Modno-modelarska šola Maribor, izdano leta
1978. m-811
Golob Jožica, Draga 28/a, Šentrupert,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev, smer
osebna nega-frizer, izdano leta 1990.
gns-124253
Gomboc Boris, Gregorčičeva 26, Maribor, zaključno spričevalo SERŠ Maribor leta 1988/89.. m-818
Gorišek Marko, Dol. Brezovica 1/a,
Šentjernej, spričevalo 1. letnika SŠOT Novo mesto, izdano leta 2003. gng-124665
Grm Erika, Črnomaljska 8, Kočevje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 2. letnika Poklicne šiviljske šole v Kočevju, izdano leta 1998 in 1999.
gns-124628
Jarc Barbara, Ivanja vas 6/a, Jesenice
na Dolenjskem, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole v Sevnici, izdano leta
1998. gni-124838
Kadič Matej, Pod Pohorjem 37, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu II. gimnazija MB, izdano leta 1991. m-813
Kmetič Uroš, Selce 23 a, Voličina, spričevalo 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2001/2002. m-816
Koman Gregor, Vodnikova cesta 116,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
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spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta 1991, 1992 in 1993.
gnx-124273
Kralj Anita, Slatenik 1, Jakobski Dol,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje živilske
šole Maribor, izdano leta 1992/93 in
1993/94. m-817
Kramberger Karla, Biš 44, Trnovska
vas, indeks, št. 61196108, izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru. gnn-124408
Lisjak Jasna, Krkavče 102, Šmarje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper, izdano leta 2002. gnh-124818
Malihen David, Žaga 117, Srpenica,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1980.
gnf-124566
Markeš Janez, Stara Fužina 134, Bohinjsko Jezero, maturitetno spričevalo Gimnazije Jesenice, izdano leta 1981.
gnj-124662
Mastnak Jožef, Lokarje 10, Šentjur,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske in
gospodinjske šole, izdano leta 1957.
gnn-124358
Meglič Janko, Markovci 21, Markovci,
potrdilo o strokovni usposobljenosti za prodajalca, št. 46/97, izdano 30. 11. 1999
pri GZ Slovenije. gnc-124794
Mohorko M. Irena, Poljčane 10, Poljčane, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano leta 1977.
m-807
Murgelj Slavica, Zameško 16, Šentjernej, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
1994. gnw-124249
Novak Darjan, Grajska vas 47, Gomilsko, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Boris Kidrič - mehanik, izdano leta
1990. gns-124828
Novak Urška, Gabrnik 5/a, Juršinci,
spričevalo 4. letnika Srednje šole (Gimnazije Ptuj), izdano leta 2002/03.
gnq-124255
Oštir Tjaša, Golnik 31, Golnik, spričevalo 2. letnika Srednje šole za oblikovanje
in fotografijo v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnq-124280
Pestotnik Marjan, Čušperk 26, Grosuplje, maturitetno spričevalo Srednje verske
šole v Vipavi, izdano 16. 6. 1969.
gnj-124437
Petek Davorin, Vurberk 119, Spodnji
Duplek, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja zdravstvena šola - zdravstveni tehnik v Mariboru, izdano leta 1996. m-790
Pilko Viktor, Rore 2, Gornji grad, indeks, št. 23970088, izdala Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani. gnk-124236
Plesec Franc, Brilejeva ulica 6, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Rudarskega šolskega centra v Velenju - Rudarska poklicna šola, izdano leta 1965. gnu-124701

Št.

Podgoršek Igor, Hostje 38, Lendava Lendva, spričevalo 3. letnika Srednje šole
kovinarske, pedagoške in ekonomske
usmeritve Lendava, izdano leta 1993.
gnu-124601
Prah Elizabeta, Cerina 21, Brežice, diplomo Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, izdana leta 1992.
gnr-124404
Ribič Safet, Koželjeva 9/a, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem tečaju za pomožnega
natakarja,
izdano
7. 6. 1983.
gnj-124387
Samec Petra, Topniška ulica 43, Ljubljana, preklic indeksa, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 51/2003. gnn-124933
Skrt Črt, Podmelec 31, Most na Soči,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta 2001 in
2002. gni-124563
Stamenković Dejan, Dragomerška cesta 48, Vrhnika, obvestilo 1. letnika Srednje strojne šole v Ljubljani, izdano leta
1987/88. gnl-124289
Stažić Amadeja, Cesta ob gramoznici
15, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo
3. letnika Tretje gimnazije Maribor - smer
predšolska
vzgoja,
izdano
leta
2001/2002. m-794
Stepanović Katja, Mare Husove 1, Sežana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Srečka Kosovela Sežana, izdano leta 1999. gnx-124252
Strekelj Andraž, Devin 4/g, Devin, indeks, št. 71001588, izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani. gny-124547
Strelec Damjan, Gradiška 217, Pesnica pri Mariboru, spričevalo 1. in 3. letnika
SERŠ MB, izdano leta 1996, 2000. m-797
Šket Jožef, Gorica pri Slivnici 48, Gorica pri Slivnici, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Borisa Kidriča Celje,
smer poklicni vozik, izdano leta 1974.
gnl-124385
Špoljar Irena, Sitarjeva 13, Litija, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3.
in 4. letnika Gimnazije Vič. gnb-124395
Šuligoj Matjaž, Notranjska cesta 40,
Cerknica, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Postojna, izdano leta 1975 in 1976.
gnd-124647
Tischler Boštjan, V klancu 7, Maribor,
spričevalo 3. letnik Srednje elektro računalniške šole, izdano leta 1996. m-796
Turk Marija, Retje 4, Loški Potok, maturitetno spričevalo Gimnazije pedagoške
smeri v Ljubljani, izdano leta 1979, izdano
na ime Zgonec Marija. gnu-124651
Vaukan Marija, Dovže 46, Mislinja, spričevalo Kmetijsko gospodinjske šole Šentjur -gospodinja, izdano leta 1955.
gnj-124737
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Voljč Rok, Celovška cesta 136, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT v
Ljubljani, izdano leta 1994. gng-124390
Vrbnjak Tanja, Apače 199, Lovrenc na
Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Ptuj. m-820
Zibelnik Jožefa, Ljubljanska cesta 86,
Horjul, diplomo Srednje ekonomske šole v
Ljubljani, izdana leta 1985, na ime Nagode Jožefa. gnz-124296
Zorec Ivan, Gačnik 85a, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ MB, izdano leta 1992. m-808
Železnik Uroš, Šolska ulica 22, Zgornja Polskava, zaključno spričevalo Srednje
kmetijske šole leta 2000. m-795
Žigon Katja, Hum 40, Kojsko, indeks,
Gimnazije Nova Gorica leto izdaje 1982,
na ime Gorkič Katja. gni-124663

Ostali preklici
Avtoprevozništvo Sojer Franc s.p., Tržaška cesta 401, Ljubljana, certifikat za
prevoz nevarnih snovi, št. 007133, izdan
23. 9. 2000 od Ministrstva za notranje zadeve. gny-124472
Bohinc Franc, Zalog pri Cerkljah 39,
Cerklje na Gorenjskem, delovno knjižico.
gnz-124646
Brakovič Ida, Prisoje 8, Koper - Capodistria, delovno knjižico. gno-124257
Burger Mojca, Trbeže 1, Ljubljana, potrdilo o opravljenem izpitu za trgovskega
poslovodjo, izdano leta 1996, na ime Lenko Mojca. gnd-124568
Engelbrecht Mihaela, Čebularjeva 14,
Slovenj Gradec, delovno knjižico, izdano
na ime Klakočer Mihaela. gnn-124258
Frajle Rozalija, Čeče 36, Trbovlje, delovno knjižico. gnm-124534
Garbajs Tomaž, Babnogoriška cesta
36,
Škofljica,
delovno
knjižico.
gnk-124436
Glazer Župan Marjetka, Javornik 32,
Ravne na Koroškem, delovno knjižico izdano pri UE Ravne na Koroškem.
gnx-124248
Goričan Dušan, Kraigherjeva ulica 21,
Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico,
št. 93404490. m-812
IMP TEN d.d., Vojkova 58, Ljubljana,
kotelno knjižico in matični list rezervoarja
komprimiranega zraka tov. št. 1088, V =
5000 lit., leto izd. 1973. gnz-124871
Intervela d.o.o., Bač pri Materiji 28/a,
Materija,
vpisni
list
za
čoln,
št. 02/03-781/03 z dne 7. 4. 2002 za
čoln KP - 2337. gnp-124881
Kolenc Nastja, Ulica bratov Blanč 23,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Šentvid. gnf-124466

Stran

4208 / Št. 68-70 / 18. 7. 2003

Komac Vojko, Trenta 42, Soča, orožni list,
št. 12037, izdala UE Tolmin. gnu-124401
Lebar Igor, Cesta II grupe odredov 1,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-124928
Levičar Tomaž, Paderšičeva ulica 35,
Novo mesto, delovno knjižico, ser.
št. 213349, reg. št. 36660, izdana
28. 2. 1992 v Novem mestu. gnz-124246
Matulin Valerij, Mačkovci 27, Domžale,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-3808/97. gnr-124879
Mlakar Roža, Rozmanova 25, Piran - Pirano, izkaznico vojnega veterana, št. 3958,
izdana 1. 7. 2002. gnd-124893
Mlinarič Alenka, Ulica Veljka Vlahoviča
51, Maribor, delovno knjigo št. 4680 izd.
1994 v Mariboru. m-805
Mušič Alojz, Apno 64, Cerklje na Gorenjskem, delovno knjižico. gno-124482
Olaj Artur, Hrastarjeva ulica 8, Medvode, študentsko izkaznico, št. 25005838, izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnp-124631
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Pikec Romi, Ulica M. Korbarjeve 30,
Kranj, delovno knjižico. gnb-124649
Pirc Simona, Paričjak 23/c, Radenci,
delovno knjižico. gnn-124783
Plesničar Anuša, Knafljev trg 10, Ribnica, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad v Ljubljani. gng-124565
Porokat Gordana, Smrekarjeva ulica 8,
Izola - Isola, delovno knjižico. gnt-124677
Sešel Ivan, Črešnjice 11B, Frankolovo,
delovno knjižico. gnt-124627
Sitar Dragica, Grobeljska cesta 4, Mengeš, delovno knjižico. gnm-124484
Smogavec Marijan, Veliko Tinje 49,
Zgornja Ložnica, certifikat za prevoz nevarnega blaga št. 014318 izdano leta 2001 pri
MNZ.. m-814
Soloviova Nelia, Maistrova 22, Maribor,
delovno knjigo reg. št. 53769 izdana v letu
1997 v Ptuju. m-792
SOŽITJE - ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ DUŠEVNO PRIZADETIM60, Samova
9, Ljubljana, naročilnici, št. 053/03 in

054/03 z datumom izdaje 19. 6. 2003, s
štampiljko izdajatelja Zveza sožitje, Samova
ulica 9, Ljubljana. gny-124247
Šlibar Miran, Kajuhova 8, Radenci, delovno knjižico. gnh-124464
Štelcer Andrej, Heroja Šlandra 19, Maribor, delovno knjižico. m-800
Turk Boštjan, Prvomajska 9, Maribor,
študentsko
izkaznico,
št. 93534177.
m-799
Uršič Janko, Kregarjeva 4, Stahovica,
delovno knjižico. gnw-124524
Valentan Alenka, Šalka vas 171, Kočevje, delovno knjižico. gnh-124639
Vovk Matjaž, Starovaška 24, Šempeter
v Savinjski dolini, certifikat za prevoz nevarnega blaga, št. 017720, izdan 16. 11.
2002 od MNZ. gnw-124674
Vrabec Pavel, Igriška 3, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1167/87. gnm-124559
Yeriyeva Valentyna, Morova ulica 6, Izola - Isola, delovno knjižico. gnw-124549
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